
HUNDERTWASSER



drømme

Hvis ét menneske drømmer alene… er det kun en drøm. Når 
mange mennesker drømmer sammen… er det begyndelsen til 
en ny virkelighed. 



Mouldiness Manifesto 1958

Vindues-rettighed: 
En person i en lejet lejlighed må
kunne læne sig ud af sit vindue
og skrabe murværket af indenfor
en arms længde. Og han må
have tilladelse til at tage en lang
pensel og male alt uden for 
vinduet indenfor en arms 
længde. Så det vil være synligt
fra lang afstand for alle i gaden, 
at her bor der én, som er
anderledes end de fængslede, 
slavegjorte, standardiserede



Hundertwasserhaus i Wien, opført 
1983-85



Hundertwasserhaus i 
Wien



Bare det, at have 
en lineal i lommen 
burde forbydes, i 
det mindste i etisk 
forstand. Linealen 
er symbol på den 
nye analfabetisme. 
Linealen er 
symptom på den 
nye sygdom - vores 
civilisations 
manglende 
tilpasning til 
Jorden. 



Vi lever i dag i et 
kaos af lige linjer, i 
en jungle af lige 
linjer. Hvis du ikke 
tror på det, så prøv 
at tælle de lige linjer, 
som omgiver dig. Så 
vil du forstå – for du 
vil aldrig blive færdig 
med at tælle. 



Hundertwasserhaus i 
Plochingen



Grüne Zitadelle i Magdeburg i 
Tyskland



Hundertwassers Waldspirale, ikke to identiske 
vinduer 



The Kuchlbauer Tower ved et destilleri i 
Abensberg





Hundertwasser
opfattede bygningers 
vægge som 
menneskets tredje 
skind, efter vores 
egen hud og vores 
tøj, og mente, at vi 
skulle have lov til at 
forme og dekorere 
dem efter vores eget 
ønske. 





Hundertwasser mente, 
at flade, plane gulve 
gjorde folk sjæleligt syge.
Ved at gå på ujævne 
gulve kan vi genvinde 
vores menneskelige 
balance. 



De rige og magtfulde har altid
haft tårne og kubler, men det
er nyt for nutidens almindelige
mennesker at have tårne og
endda forgyldte af slagsen. 
Arkitekturen skal opløfte
mennesker, ikke undertrykke
eller nedværdige eller
slavegøre dem. En gylden løg
kubel på ens eget hus, opløfter
beboeren til en konges status. 
Den “grå masses” elendighed
ophører, guldalderen gryr. 



Markedshal i 
Altenrhein



Hundertwasser var
fascineret af spiraler
og kaldte lige linjer
for gudsløse og
umoralske, noget der 
kujonagtigt er tegnet
ud fra en regel, uden
tanke eller følelse. 



Et offentligt toilet i New 
Zealand





Bad Blumau, spa-hotel i 
Østrig

Hundertwasser
mente, at 
mennesket skal 
leve i større 
harmoni med 
naturen. Vores 
bygninger skal i 
højere grad svare 
til vores 
omgivelser.



Bad Blumau, spa-hotel i 
Østrig



Bad Blumau, Austria

Bad Blumau, spa-hotel i 
Østrig







Paris, 
1954

1928 Født Friedrich Stowasser i Wien

1929 Faderen dør

1943 Dette år deporteres og dræbes
omkring 69 af hans jødiske
familemedlemmer på moderens
side. Friedrich og moderen redder 
livet ved at give sig ud for
katolikker, som i faderens slægt

1948 Går 3 mdr. på Academy of Fine 
Arts 

1950er
ne

Begynder at arbejde med 
arkitektur

1954 Udvikler sin kunstteori
Transautomatism

1958 Skriver Mouldiness Manifest

1972 Præsenterer arkitekt-model på TV

1983- Opfører Hundertwasserhaus i



Hundertwassers Koru flag - forslag til nyt national flag for New Zealand, baseret på et 
maorisk motiv. 



Noter til oplægget: 

Hundertwasser havde fokus på det organiske. Bygninger skulle opføres i harmoni med 
naturen, både den ydre natur omkring os og den indeni os – vores sjæl, vores følelser og 
tanker. 
Han mente, at de almindelige boliger gjorde folk syge - både de skarpe lige linjer, den 
manglende natur og den manglende mulighed for at gøre bygningen til sin egen ved at 
dekorere eller omforme den. 
Han betragtede bygningers vægge som vores tredje skind, altså som en del af os selv, 
efter vores hud og vores tøj, og mente at vi hver især burde have ret til at kunne give 
vores bolig et individuelt præg. 

Der er eksempler på farvernes kraft, på de snoede og spiralformede linjer, på at natur og 
bygninger kan  harmonere og vokse ind i hinanden. Der er fokus på det følelsesmæssige 
og tankernes ubegrænsethed.   Hundertwasser blev en fortaler for økologi og 
bæredygtighed. 

Hans bygninger er eksempler på, hvordan arkitektur har en direkte påvirkning på folks liv. 
En organisk arkitektur i harmoni med naturen vil sætte mennesket i dybere klang med sig 
selv. 


