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Cilj te razstave ob otvoritvi Muzejske četrti Joanneum in s tem tudi bodočih prostorov Neue 
Galerie Graz je prikaz ustvarjanja univerzalnega umetnika Hansa Holleina. Arhitekt, umetnik, 
oblikovalec, teoretik, oblikovalc razstav in eminenten profesor je že dolgo internacionalno dobro 
etabliran in odlikovan (Pritzker Prize, Reynolds Memorial Award idr.) – z eno besedo svetovna 
zvezda. Svoje izobraževanje – po študiju arhitekture pri Clemensu Holzmeisterju na Dunaju – je 
nadgrajeval v ZDA (Chicago, Berkeley), ker je pridobil bistvene impulze. Ob klasikih kot Mies van 
der Rohe, ali Frank Lloyd Wright, so to bili predvsem vizionarji kot Friedrich Kiesler in Richard 
Buckminster Fuller, s katerimi je Hollein imel živahno miselno izmenjavo, ki naj bi bila pomembna 
za njegovo nadaljnjo pot.  
Otto Wagner je prinesel na Dunaj moderno arhitekturo in je bil skupaj z ljudmi kot Adolf Loos ali 
Josef Hoffmann soodgovoren za spremembe v arhitekturi. Dunaj je bil okoli 1900 
univerzalistično orientiran: v skladu z idejami moderne so bili moderna umetnost in arhitektura, 
oblikovanje in moda vključili in združili v celostni koncept. Hierarhije in kategorije so bile 
zapuščene v prid vseobsegajočih svetovnih in družbenih modelov. 
  
Hans Hollein spada med centralne figure, ki so po letu 1945 iskale priključitev na zgodnjo 
avantgardo moderne. Posebej so ga zanimale potlačene linije avstrijske arhitekture – ob pred 
tem imenovanimi je bil to predvsem tudi R.M. Schindler, ki je v kalifornijskem eksilu skrbel za 
vzburjanje duhov. Njegovo delo je Hollein intenzivno študiral in ga za Avstrijo tako rekoč 
ponovno odkril.  
Četudi je Holleina v njegovem zgodnjem času zaposlovala afiniteta arhitekture do skulpture, je 
kmalu prišel do bistvenih radikalnih preudarkov, ki so konsekventno vodile do razpustitve 
materialnega in končale v „Non-Physical-Environment“ –  do tablete, ki je različnim oblikam 
arhitekture pripomogla do zaznavanja. Za Hansa Holleina je bila arhitektura od samega začetka 
znak, iluzija, prostor, ideja, celica, kapsula, ritual in umetniško delo. Holleinova zahteva do 
arhitekture je jasna: „Arhitekti naj bi se odtrgali od misli, da mora oblikovanje okolja sovpadati z 
gradnjo.“ Nematerialno in spiritualno dobi s tem posebno mesto in vlogo. Razpoloženje in 
atmosfera neke gradnje dobita tukaj odločilno pomembnost in vodita v psihološko dimenzijo, ki 
bo pri Holleinovem celotnem delu načelnega pomena. Asociativne in metaforične elemete 
vstavlja Hollein zavestno, da bi svoji ideji doživetja v povezavi z ahitekturo pripomogel do 
preboja. Narativna zastavitev pri obravnavi oz. uporabi materialov in oblik bistveno prispeva k 
Holleinovem odnosu do postmoderne.  
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Postmoderna arhitektura bo potemtakem stremela k upodobitvi vizualnih kod. Arhitekt poskuša, 
z oblikovanjem lastne zgradbe zbuditi semantične asociacije in sam sledi semantičnim 
asociacijam pri pripravi in načrtovanju zgradbe, ki se nanašajo na zgodovinski ali lokalni 
kontekst. Funkcionalno odvečni elementi ridobijo na pomembnosti – zgradba postane razstavno 
delo, fabula, gledališko delo, komentar.  
K temu seveda spada, da je Hans Hollein kot eden prvih arhitektov po Le Corbusierju in 
Marshallu McLuhanu razumel pomen masovnih medijev kot tehnologije komunikacije, distribucije 
arhitekture. Pri tem ni vzpostavil le vizualne analogije, temveč je navezal opcije vizualne 
masovne kulture. Spoznal je, so vizualni masovni mediji nova knjižnica zgodovinskih stilov. 
Razumeti pa jih je tudi kot podaljšek človeških zmožnosti in s tem arhitekture v smeri 
nematerialnosti. Hollein ne primerja arhitekture z mediji, temveč jih proglaša za arhitekturo. 
 
Ambicioznost te razstave je, priti na sled mnogoplastnega dela Hans Holleina. Gre za obsežno 
mrežo povezav, tako na formalni kot vsebinski ravni, ki jo je tukaj mogoče napeti. Umetnik, 
arhitekt, oblikovalec in razstavni oblikovalec ne loči, kot že omenjeno, kategorij in področij. Vse 
je z vsem povezano. Letalonosilka je lahko izhodišče tako za urbanistične razmisleke, kot lahko 
igra cetralno vlogo pri oblikovanju kavnega servisa (Memphis Design).  
Razstava torej ne poskuša v prvi vrsti rekostruirati oz. slediti kronološke poteke, temveč naj bi 
bil na razstavi prikazan fenomenološki referenčni okvir. Pogosto igrajo pri Holleinovih 
razmislekih stare ideje, ki obstajajo v obliki skic, mnogo kasneje odločilno vlogo. Te časovne 
razlike bodo na razstavi prikazane transparentno in razumljivo. Izhajajoč iz osnov „Digging and 
Piling Up“ (Izkopavanje in zlaganje), ki jih Hollein formuliral kot njegovo bazo za arhitekturo, 
poskuša razstava opisati Holleinove centralne zahteve in le teh uporabo v njegovem delu.  
Slediti Holleinovi arhitekturi :od prvega realiziranega arhitekturnega projekta (Retti-
Kerzengeschäft/trgovina s svečami, Dunaj 1965) do najmlajših visokih gradenj v Peruju, na 
Japonskem in na Kitajskem. Paralelno je na razstavi mogoče slediti Holleinovemu umetniškemu 
razvoju od njegovega prispevka za Beneški bienale leta 1972 (selektor: Wilfried Skeiner, takratni 
vodja Neue Galerie Graz), do sodelovanja pri Documenti v Kasselu leta 1977.  
Razstava prikazuje univerzalnega umetnika Hansa Holleina v vseh njegovih nijansah: od njegovih 
najradikalnejših razmislekov (Minimalbehausung/Minimalna nastanitev, Non-Physical-
Environment), ki jih je predstavil že leta 1969 v Neue Galerie Graz (trigon 69, architektur und 
freiheit/arhitektura in svoboda), preko njegovega oblikovanja posodja, pohištva, nakita ali svetil, 
do njegovih muzejskih zgradb, ki jih razume kot kraje uprizoritve umetnosti, ki kažejo tudi močno 
povezavo z njegovimi oblikovanji razstav (MAN transFORMS, Cooper-Hewitt Museum, New York 
City 1976, Traum und Wirklichkeit/San in resničnost, Künstlerhaus Dunaj 1985). 
Ob priliki razstave bo izšla prva obširna monografija „Hans Hollein“ pri založbi Hatje Cantz. V njej 
bo predstavljeno mnogoplastno delo Hansa Holleina in bodo objavljeni njegovi centralni spisi kot 
teoretična baza. Uvodni članek Petra Weibela „Hans Hollein – Der Universalkünstler/Univerzalni 
umetnik utrjuje“ Holleinovo mrežo povezav in jo hkrati dela transparentno. 
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