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labá arch itekt ura

(jížnení těžkési povšimnout)
Slabá architektura evokuje od počátku naráŽku
na pojmy slabé myšlenía stabá gntologie, které dal před několika lety do oběhu Gianni Vattimo a po něm dalšíitalští, ale ifrancouzští a němečtírnyslitelé.

7dá se mi, že zatezemi slabé filosofie ve skutečnosti leŽí interpretace mezinárodní estetické situace našísoučasné kultury. Tento podtext vede k otázce:

Jaká role je přisouzena architektuře v estetickém systému současného slabého
myšlení?

V nedávno publikovaném eseji o otázce realismu v moderní architektuře nastolil Manfredo Tafuri problém interpretace toho, co obvykle nazýváme moderní architekturou, a došel k závéru, že současná zkušenost, obsahující celou
architekturu dvacátého století, nemůŽe být jiŽ nadále čtena v nějaké lineární
formě. .Naopak, jeví se nám jako pluralitní, mnohotvará, komplexní zkušenost
a je logické vést v ní řezy, jejichŽ dráhy,probíhají nejen odshora dolů, od zajistém smyslu můčátku ke konci, ale také napříč,obloukovitě či diagonálně. V
žeme v pluralitní zkušenosti architektury dvacátého století odhalit vnitřní sloŽitost samotné moderní zkušenosti jedině takovým přibliŽováním.

tomtéŽ smyslu navrhuji jako pouŽitelný termín slabá architektura'
jako generačnířez,
Navrhuji jej jako diagonální řez, vedoucí nakosq ne snad
poďe méale jako pokus odhalit ve zcela rozdílných situacích konstantu, která
ho názoru jedinečným zpťtsobem osvětluje současnésouvislosti. Interpretace
krize modernistického projektu můŽe být uskutečněna pouze od bodu, který
Nietzsche nazval ,,smrt boha"; tedy od vymizení jakékoli absolutní referencg
která by mohla nějak koordinovat, nebo ,,uzavírat" systém našich vědomostí
a hodnot v bodě, ve kterém je artikulujeme do globální vize reality.
je krize vzniKrize vědění klasického věku, jak ji nazval Michel Foucault,
ka!íc( ztétoztráty pevné půdy pod nohama, provázené v oblasti umění ztrátou
uměteckého záměru, zaloŽeného na touze znázorňovat. Y Slovech a věcech
(Les mots et les chose's) vysvětluje Foucault velmi podrobně, jak systém zná-

V

zorňování patří k epistéméklasického věku: mimesis představuje určitý způsob
formulace viditelného světa _ a tedy světa architektury; krátce řečeno,'předjako konečného celku.
stavuje vlaŠtně ťizi uzavřeného a ukončeného univerza
jako konec bez
Konec klasického věku, který Friedrich Nietzsche ohlašoval
návratu, byl ve skutečnosti vyčerpáním něčeho, co stále inspiruje - alespoň do
je
určitémíry _ a co jsme si zvykli nazývat moderním projektem. Tento konec
rád bych nyní vnesl do hry dvojznačnost tohoto výrazu v kastilštině,

,,iluzí'l -

jako naději a zklamákde znamená i ur,čitézboŽné přání, přesvědčení, ilusión
proces
směřuje k určiténí zároveň.Iluze implikuje proces a také tq Že tento
jenž je základem modermu vyústění.V tomto smyslu má osvícenský projekt,
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okrajovým způsobem a vždy popírá možnost své konečnétransformace do
ústředn í, zásadní zkušenosti.
Esteticismus pozdního 19. století spočívalprávě ve zboŽném přání učinit
z umělecké zkušenosti páteř zkušenosti reality. Ale právě v tomto prométheov_
ském úsilípřivlastnit si cosi, co je prchavg pomíjivéa co nás vždy poněkud pře-

sahujg byla artikulačníschopnost estetické zkušenosti rozpuštěn4 takže se
nám tato zkušenost nyní jeví jako fragmentárn( a okrajová. Estetika nadále
uplatňuje svůj svůdný vliv, svou moc odhalovat, svou schopnost naznačovat spíše neŽ ustavovat intenzivní porozumění realitě pouze ztéto okrajové pozice.
Tento referenčnírámec, který úzce souvisí s pozdními myšlenkami Heidegger4 rovněž pomáhá osvětlit určitésnahy o Ínterpretaci našísoučasnéarchitektonické scény. V naději, Že ozřejmím toto stanoviskq bych rád porovnal zmíněný výklad s jinými přístupy k současné situaci a jejími interpretacemi, které
podle mého mínění zdaleka nenabízejí tak uspokdjivé odpovědi. 0hlédneme-li
se v kontextu architektonické kultury zpět do doby, kdy začala být pociťována

krize, zjistímg Že první reakce - ze šedesátých let - jsou především fundamehtalistlcké povahy. Fenomén fundamentalismu totiŽ není svázán jen s náboženstvím,reakčnípolitikou či určitými společenskými skupinami; existuje i fundamentalismus v architektonické teorii a praxi.
Tyto fundamentalismy působí dvěma směry. Na jedné straně jsou zde ti, kteří v okamžiku konfrontace s krizovou situací volají po řádu, který představuje
návrat k základům moderní zkušenosti. Určitéteoretické diskursy, udrŽované

předními akademiky vlivného Istituto Universitario di Architettura v Benátkách, stejně jako jistá stanoviska, přijatá skupinou New York Five na konci
šedesátých le! prosazují názor, že pouze návrat k tomu,'co bylo podstatné
a podnětné u zrodu moderní zkušenosti - tedy Le Corbusierův purismus - může vést ke znovunalezení vlákna autentické zkušenosti- Tyto hlasy volaly po sta-

novení linie ortodoxie a správnosti, která by čelila tehdejšímu rozptýlení a rozrŮznění. Podle mého názoru se jednalo o fundamentalistický výraz moderní
tr4dice. JestliŽe jej jedni pochopili jako návrat nejpůvodnějšíhojazyka avant_
gardních hnutí dvacátých let, jiní se touto zkušenostÍdostali dál: hledali ztracenou moderní tradici v ještě dávnějších počátcích a stopovali zakládající momenty moderny až k prapůvodnímosvícenským formám.

Architektura italské skupiny Tendenza nepředstavovala nic jinéhq neŽ volání po fundamentalismu: pokus o nové čtenínejtvrdší, nejprogramovější, nejradikálnější architektury těch nejrigoróznějších představitelů racionalismu meziválečné doby stejně jako osvícenských architektů. Nikoli náhodou vedlo toto
úsilík popularizaci oslavných obrazů díla exponentů osvícenskéarchitektury,
Ve snaze zdŮraznitzdroje a návrat k původníryzosti. A byly to právě osobnosti jako Aldo Rossi, které přijaly za svůj úkol popřít proveditelnost takového
podniku. Rossiho tvorba stále více vyžaduje, aby byla nahlíŽena především jako proces autokritiky. Črm oat tím víc demonstruje postupujícíztrátu důvěry

ve fundamentalismus, který' byl tak rázný v jeho knize Architektura města
(L'architettura della cittá), aby se v jeho dílech z poslední doby proměnil

v osobní, soukromou hru.
Ať'jižjde o zminěný osvícenský fundamentalismus, nebo fundamenta1ismus
takového Richarda Meiera, který opakuje stále dokola lingvistické tropy puris:
mu dvacátých let, nejsou tyto přístupy _ přes veškeré dobré úmysly - ničímjiným než ryzím historismem. Se svými vzletnými slovy a vznešenými cíly nejsou
než nostalgickými pokusy o návrat k předpokládaným autentickým kořenům,
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rozšířily pohled na skutečnost a upozornily na nutnost přijímat rozmanitost
moderních zkušeností jako nezvratnou, Cacciariho kritika, která podtrhuje
smysl nepřítomnosti, nás vede k pojmu, jehož význam v současnékritice je zásadní - pojmu, který přímo pramení ze zkušenosti fragmentárního: totiž archeologie.

Použitívýrazu archeologie v tomto specifickém smyslu je odvozeno zfrancouzského poststrukturalismu, především zprací Michela Foucaulta. Myslitelé
jako Jacques Derrida jej převzali a aplikova1i na analýzu literární komunikace
jako procesu dekonstrukce. Toto pojetí archeologie ovšem skutečně přichází ke
slovu aŽ jako nástroj (takřka fyzického)'popisu vrstevnatých čtenítektonické
reality; reali{y, kterou nelze nadále nahlíŽet jako jednotný celek, ale která se
vyjevuje v překrývání rťlzných vrstev. rváří v tvář této realitě nemůŽe umělec.
ké dílo udělat více, neŽ nově přečístnebo nově uspořádat vrstvy tohoto systému. Pojem archeologie zjevně uvádí na scénu myšlenku, že nestojíme tváří
v tvář uzavřené realitě, ale systému prolínajícíchse jazyků. Nikdo nemůŽebýt
tak naivní, aby si představoval, Že systém poznání minulosti se v archeolo9ii vytváří.1ednoduše nakupením předmětů, objevených při vykopávkách. Tyto předměty se jeví spíšejako výsledek procesu rozkrývání navrstvených systémů, které se nikde nesetkají, které se pohybují nezávisle podle své vlastní logiky. Jazyk

se rovněž vyznačuje rozmanitostí a nemůŽe být nadále čten lineárně. UŽ nemůŽeme věřiÍ, Že realita označovaného odpovídá přesnosti označujícího,jakby

řekl Derrida. Místo toho tvoří slitinu, která je vytvářející a vytvářená současně. Pouze dekonstrukce, analýza a porozumění procesům juxtapozice můŽe
osvětlit určitévztahy.
Není pochyb o tom, Že tento způsob uvaŽování můžebýt přímo přenesen do
zkušenosti vytváření formy, atudíži architektonické formy. Zkušenost určitého druhu architektury z poslední doby je vlastně zkušeností vrstvení. Označované není vytvářeno pomocí řádu, nýbrž pomocí částí,které se mohou nakonec

dotknout; které se navzájem přibližují, někdy se ani neoctnou na dotek; jsou
přitahovány jedna k druhé, ale nikdy se nesetkají; překrývají se. nabízejíse jedna druhé v časovédiskontinuitě, jejížčteníjakojuxtapozice je nejblížeskutečnosti ze všech možností, které máme k dispozici.
Vztah mezi archeologií a jazykem zároueň uvedl zásadní inovaci do diskursu současnosti: a sice ústřední postavení pojmu času. Je to čas naprosto odlišný od času klasické éry. Současný čas - dnešní fragmentovaná realita překrývání virtuálního a,,reálného'' času, která byla v umění předznamenána v díle
Jamese Joyce, Roberta Musila a Maria Vargase Llosy - se jeví právě jako juxtapozicg jako diskontinuita; něco naprosto protikladného jednotnému, neděli-

telnému uzavřenému'a úplnému systému. Čas v architektuře klasické doby mohl být redukován prostě na nulu (jako ve zkušenosti renesančnícentrality)nebo
mohl být nanejvýš časem kontrolbvaným - časem, který měl počátek a jehoŽ
šířenípodléhalo řádu (což přesně odpovídá zkušenosti barokní temporality).
Nikoli náhodau začínáGíedionovo pojetí moderního času v knize Prostor, čas
a architektura (Space, Time and Architecture) analýzou barokní architektury.
V jistém smyslu, tedy pro první ggrteraci moderních architektů, byl časoprostor

definován spíše jako kontinuita než jako fragment nebo juxtapozice, jak to jiŽ
dříve předznamenala a zkoumala literatura, divadlq hudba a dalšídisciplíny.
Současný čas ovšem nemůžeudržet při Životě tyto klasické nebo barokní
íluze. Jeví se jako roztříšténáexploze, v níŽ neexistuje jednotný a nedělitený
čas, od kterého bychom mohli odvozovat zkušenost. Místo toho jsou zde časy
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nistické estetice vůbec. Na tomto místě chci ovšem navrhnout jiné užitítohoto
slova. V nejběžnějšímužíváníivesmyslu, jaký má v časopisech o bydlení, v kaŽdodenním pouŽití, znamená dekorativní to nepodstatné; jeví se ne jako podstat4 ale jako náhodnost; něco doplňkovéhq co se dokonce, řečeno slovy Waltera
Benjamina, propůjčujenikoli soustředěnému, nýbrŽ rozptýlenému čtení,a co se
tedy nabízíjako obohacení a okrášlení reality, co ji činísnesitelnější, aniŽ by se
vnucovalo, aniž by si kladlo nároky na ústřední pozici, na podřízenou úctu, již
vyžaduje cetek. Tedy dekorace, či dekorativní forma v současnémumění a architektuře nikoli ve smyslu vulgárnosti, triviálnosti, opakování zavedených stereotypů, ale jako nenápadný zpětný záhyb směřu jícík moŽná podružnéfunkci,
která se promíta za hypotetickým základem věcí. Text, v němŽ se Heidegger zabývá otázkou sochy v prostot u, Umění a prostor (Die Kunst und der Raum) _
text založený na rozhovoru s Eduardem Chillidou a publikovaný s doprovodem
krásných leptů baskického sochaře - je zaměřen právě na tento problém: totiŽ
že dekorativní není nezbytně podmínkou trivializace nebo vulgárnosti, ale znamená prostě uznání faktu, že pro umělecké dílo _ sochařské nebo architektonické - můžebýt přijetí určitéslabosti a tedy postoupení do druhotné pozice
podmínkou jeho nejvyššívytříbenosti a v konečnémdůsledku i jeho největšího
významu a přínosu.
Závěrem bych rád zmínil poslední rys slabé architektury: monumentalitu.1
Opět se musíme uchýlit ke hře se slovy. Nejde tu o monumentalitu jako reprezentaci absolutního. Monument klasícké dbby je ve středu pozornosti, je to
imago Dei zosobnění transcendentního boŽství, které zaručuje soudrŽnost času. Postava krále uprostřed Královského náměstí ustavuje emblém moci, která
hierarchicky uspořádává daný veřejný prostor. Obelisk v Úběžníku perspektivy
je monumentem, který zaručuje soudržnost a neměnnost vizuální struktury znázorňování. Nemám v Úmyslu hovořit o monumentu tohoto druhu, protože právě toto je monument který vyprovokoval krizi současnésituace. Monumentalita slabé archit'ektury není pokračováním monumentality klasické éry ve smyslu geometrické ani ideologické hodnoty, ale pouze ve smyslu tohq co zůstává
v dnešnímkontextu 3 klíčovéhoslova monitu; tedy ve smyslu rozpomínání.
Heidegger cituje v Umění a prostoru Goethova slov4 která bych zde rád zopakoval: ,,NénívŽdy nutne, aby se pravdivě ztělesňovalo; postačí,vznášíli se
duchovně před očima a působí-li soulad tím, Že se jako zvuk zvonu vážnéa přátelsky rozlévá ovzduším'"' Idea monumentu, kterou bych sem chtěl uvést, je taková" jakou můŽeme nalézt v architektonickém objektu: ač je otvorem, oknem
v intenzivnější realitě, její znázornéníse zároveň jeví jako šlépěj, jako chvějivý
zvuk zvonu, který přestal zvonit a vibruje; cosi, co se vytváří jako pouhý pozůstatek, vzpomínka. Aldo Rossi v Architektuře města uŽívá výrazu monument
k označenítrvalosti, protože tehdy ještě uvaŽoval v rámci monistického pojetí

reality a fixní, statické definice města. Pojem monumentu, který se zde snažím
předložit, je naopak spojen s dozvuky poezie, kterou jsem vyslechli, se vzpomínkou na architekturu, kterou jsme spatřili.
V tom spočívásíla slabosti; je to síla, kterou umění a architektura vytvářejí právě tehdy, když přijmou postoj, který není agresivní a dominantní, nýbrž
okrajový a slabý.

' citováno podle: M.

Heidegger,

Umění a prostor, Výtvarné umění

219I, str.

lI,

přeloŽil Miroslav Petříček.
,,Weak Architecture",
původně publikováno jako
,,

Arqu Ítectura Dédi l/Weak

Architecture",
Quaderns d'Arquitectura

i

Urbanisme no. 175t Barcelon4

1987.
PřeloŽila Jana Tichá.
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Širenrstrukturalismu mělo zásadní důsledky pro oblast umělecké tvorby.

V roce 1969 napsal Joseph Kosuth:,,Umění existuje vlastně jen samo pro

se-

be" azformuloval tak princip autonomie umění. l(onceptuální umělci znovu objevili Marcela Duchampa, coŽ znamenalo na jedné straně vymizení jakéhokoli
odkazu k čemukoli, co přesahuje vlastní svět uměleckých výtvorů, a,na druhé
straně upřednostnění komunikativně-lingvistické orientace v chápání umělecké
tvorby.

l(onceptuální umělec klade myšlenku před hmotnou skutečnost objektu.
0dhalování logických pochodů, jejichŽ pomocí jsou v umělecké komunikaci přenášeny myšlenky, je základním cílem estetického programu konceptualistů.
V díle Dennise Oppenheima, Roberta Morrise, Jana Dibbetse, Bruce Naumana,
Edwarda Ruschy a Josepha Kosutha nejde o politické, ekologické či formální
sdělení. Jejich tvorba je sycena sebezpytujícíreflexí, která je zaměřena na jejich práci jakožto tvůrcůumění a na sebereferenčnípovahu jejich díla. ,, Umění
je teze, týkaJícíse umění, prezentovaná v kontextu umění jako komentář k umění," napsal l(osuth a dokonale tak vyjádřil autonomii postupů, obsahů a odkazů vlastních umělecké tvorbě. V tomto tvrzení není Žádná tautologie, stejně
jako není v tezi ,,Umění jako myšlenka jako myšlenka", která se stala leitmotivem dnešníchumělců.
Ba co víc. Umění není objekt: nemůžebýt ztotožněno s artefaktem, ktelý si
přivlastňujeme nezávisle na procesu/ jímŽ bylo pojato azrealizováno' Proces je
důležitější
než dílo. DůležitějšíneŽ dokončený, izolovaný objekt jsou myšlenky,

které umoŽnily jeho vznik. Umělecká komunikace vzniká ve chvíli, kdy jsme
schopni chápat objekt jako výsledek struktury, jako vŽdy provizorní stav, vycházející z předchozích studií a umožňujícínásledný vývoj. Pouze ze struktury
komplexního celku a'systémů označovaného a označÚjicího pro nás vyplývá
možnost přijmout myšlenku, podílet se na sebereferenčním a autonomním sdělení procesů umělecké tvorby.

V architektuře najdeme ve druhé polovině šedesátých let podobné chápání
úkolůa cílů,jaké jsme právě popsali v oblasti výtvarných umění Áldo Rossi-14e
svém textu z roku 1966, nazvaném Architektura města (L'architettura della
cjttil), podrobil kritice funkcionalistickou tradici, závislost architektonické formy na čemkolí,co přesahuje její vlastní logiku a vnitřní proces její transformace. Rossi říká, Že,,výklad urbánních skutečností ve smyslu jejich funkce je
třeba odmítnout, pokud se snažívysvětlit na příkladech ustrojení a formu těchto skutečností. Takový výklad je spíšerepresivní neŽ osvětlující, protože brání
studiu forem a poznání světa architektury na základé jeho vlastních autentických zákonů." Yolání po autonomním chápání architektury, které by bylo zaloŽeno na teoretické bázi, jež je architektuře vlastní - vymezená v pojednáních
a příručkách _ a definice morfologických a typologických údajůjako podstat-

ných odkazů v analýze architektonických

a urbanistických děl ukazuje

vliv

struktu ral istického myšlenív oblasti architektury.

Odkazy na.Clauda Lévi-Strausse a Romana Jakobsona naznačujízdroje,
znichžvychází Rossiho teorie; vlastní povahu jeho zájmů prozrazuje i jeho praktická architektonická činnost. Rossiho dílo artikulovalo v průběhu mnoha let
diskurs zevnitř architektury, v němž je proces architektonické tvorby utvářen
vzájemnými vztahy hlavních typologií nebo hrou figurace, redukované na základní vlastnosti. Rossiho architektura nezačínáani nekončís objektem, jeho tvorba se jeví jako nekonečná strukturální hra s typy a obrazy v neustálé interakci, jelikož v prezentaci ideje jako hry figur spočívázákladní záměr jeho tvorby.

r
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dobně jako to učinili příslušníciFrankfurtské školy. Kritická teorie Vyvolala reakci v oblasti umělecké tvorby a sebereflexe, které nasměrovala k nihilismu ve
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smyslu diskreditace jakékoli tvůrčíčinnosti. Umělecká praxe byla nahrazena
teoretickou praxí, abýchom uŽili příhodný výraz Louise Althussera. Veškerá
tvorba je ideologií, důsledkem dominantních sil ekonomické základny, a je zaloŽena na třídním boji. Umění a architektura jsou pouze nadstavbové reflexe této ideologické hegemonie
Tváří v tvář tak přesvědčivým důkazůmmusela být umělecká tvorba nahrazena kritickým jednáním. Práce tvůrcůumění nemohla spočívatjenom v akumulaci ideologických produktů, nýbrŽ měla rozvíjet kritiku ideologiL na nichž
spočíváveškerý umělecký diskurs. Došlo ke vzkříšeníhegeliánského diskursu
o smrti umění. Co bylo obvykle považováno za uměleckou tvorbu, bylo transformováno do jednání: kritickéhq demaskujícího, destruktivního.
Tvorbu skupin jako byly Cobra, Fluxus a pozdější neo-dadaismus happeningů a antiuměleckých událostí je třeba chápat v rámci umělecké,praxe jako
výraz nedůvěry umělců v jejich médium, pokud jde o cokoli jiného než jeho
vlastní destrukci. Přijetí forem kaŽdodenního Životaza účelemjejich agresivního rozrušeníbylo obvyklou metodou Allana l(aprow4 Wolfa Vostella, Ala
Hansena a Hermanna Nitsche, občas se objevovalo i v tvorbě Yoko Ono, Josepha
Beuyse, Claese Oldenburga, Waltera De Marii a dalších.
Lisování aut nebo televizorů, potoky krve a vyhřezlé vnitřnosti v neposkvrněném prostoru divadla nebo galerie, hromadění vulgárních ochablých nahotin,
kombinace elektronické hudby, stříkanců barvy, mechanického hluku, fotogra-

fických optických deformací: Všechny tyto akty vandalismu, anihilace, vykořenění a rozpadu tvoří umělecký přepis kritického programu. Smrt umění, ohlašovaná filosofií, se stává viditelnou v tomto agresivním a brutálním vzkříšení
dadaistických strategií, inspirovaných především ještě mohutnější mystifikací
Marcela Duchampa a Waltera Benjamina: Duchamp jako tvůrce objektů, které staví umělecké konvence do střetu se sarkasmem, v protikladu k jejich vizuální hodnotě, jejich neopakovatelnosti; Benjamin jako heterodoxní myslitel, pohybuJící se mimo akademickou půdu, skládající dohromady neslučitelný diskurs
fragmentů, prorok úpadku kapitalistického světa, hořce evokujícíminulost.
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Situacionismus Guye'Deborda a. Raoula Vaneígema rovněŽ vznikal v podmínkách radikální kritiky jako teoretické praxe. Situacionisté odhalili souvislost moderního urbanismu s psychopatologií všedníhodne: diktátorství racionálních navrhovacích principů, zrozené z deterministického, parafašistického
Bauhausu; počátky ekologické kritiky; vulgarizace erotických mýtů, šířená re_
klamními obrazy; zkušenost městského prostoru, která nevychází z určitého
kompozičního řádu, ale která je dérive, nevyzpytatelným hromaděním synestetických zkušeností.Ve všech těchto tezích jde především o kritiku současné
kultury. Ne snad velké, vysoké, oficiální kultury muzejí, koncertních síní,literatury a uměn1 nýbrž masové kultury, kultury každodenního života vytvqřené
mocnýrni médii reklamy, televize, komiksu, architektury a urbanismu.
Z kritické teorie Frankfurtské školy vzešel i radikalismus historiků a kritiků architektury z benátského Istituto Universitario di Architettura. Mluvčím
radikální kritiky moderní architektury se stal Manfredo Tafuri, jemuž se dostávalo intelektuální podpory nejprve od Asora Rosy, Maria Trontiho a Antonia
Negriho a posléze, v osmdesátých letech, od Massima Cacciariho a Franco
Relly. Tafuriho text Ke kritice architektonické ideologie (Per una critica
dell'ideologia architettoníca), poprvé publikovaný V roce t969 a později pře-
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fie jazyka základem jakéhokoli dalšího uvaŽování. Bertrand Russell, Karl
Popper, A. J. Ayer a dokonce Ludwig Wittgenstein, abychom uvedli jen ty nej-

významnější představitele současnéhomyšlení,byli rigorózními analytiky mezí
pravdy, jak v jazyce vědy, tak v jazycích,jimiž jsou řízeny etické a citové projevy. To, že zavrhli metafyzickou tradici a hegelovskou konstrukci dějin, je do-

vedlo k odniítnutí historické metody jako prostředku k vytýčenízákonitostí,
které ovládají současnost. Jejich metodologická obezřetnost v humanitních
a společenských vědách je vedla k tomu, Že zakládali svá tvrzení na ověřitelných faktech spíšenež na velkých obecnýc.h tezích. V podstatě tedy najdeme
v estetickém liberalismu jen málo sympatií k avantgardnímu umění či odvážnějšímnávrhům experimentálních skupin.
Ernst Gombrich a Colin Rowe, oba těsně spjatí s velkou intelektuální tradi-

cí Warburgova institutu, 0rtega y Gasset, George Santayana, Isaiah Berlin
a T. S. Eliot _ tato jména se velmi často objevují v liberálně estetickém dis-

kursu, který se v sedmdesátých a dokonce i osmdesátých letech díky krizl moderního projektu těšil značnémuoŽivení. Strukturalistická autonomie a radikální kritika existovaly souběžně s cívilizovaným radikalismem liberálů, kteří
dávali najevo jistou toleranci a zároveň prosazovali zobrazovací realismus v oblasti umění a architektury. Pouze v rámci těchto postulátů se hyperrealistická
tendence ve výtvarném umění stala v nedávné době srozumitelnou alternativou
abstrakce a expresionismu. Výstava, kterou pod názvem Réalismes uspořádalo
pařížskéCentre Pompidou V roce I98O, znamenala obrození akademické figurativní tradice _ té, která předcházela analytické tradici impresionismu a byla
v průběhu dvacátého století udržována při Životě umělci, kteYí zaujímali pozice
na samém okraji avantgardy.

Tento realismus má zřetelné teoretické základy. Vztah mezi objektem
a subjektem je jasný a stálý a'uskutečňuje se jako napodobování. Obrazový
a skulpturální realismus se nepochybné zabývá realitou a pravdivostí našeho
vnímání reality. Jeho způsob zobrazování vychází z pečlivéhopozorování róality a jejího ukázněného napodobování v objemu bronzové plastiky či na ploše
plátna. V architektuře dosáhl liberální realismus největšíhoúspěchu rovněž díky dvěma zdánlivě rozdílným orientacím, které však spojovalo shodné pojetí
znalosti a zobrazení. Takzvaní postmodernističtíarchitekti, kteří si znovupřivlastnili repertoáry historické architektury, i architekti high-tech, kteří proklamovali požadavek na pravdivost, sdílejíspolečnépřesvědčení o komunikaci me-

zi lidským subjektem a realitou.
U postmoderní architektury se realistický postup projevuje následujícími
v recyklaci stylistických klišémizpůsoby. Zdánlivý historicismus, spočívající
nulosti, prozrazuje přesvědčení,Že tato klišélze opakovat i do budoucnosti *
liberalismus podle Francise Fukuyamy, autora Kance dějin (End of Historý _
a také vyjadřuje víru v komunikativní konzistenci znaků. U postmoderních ar-

chitektů - od Roberta Venturiho a Philipa Johnsona až po Roberta Kriera
a Ricarda Bofilla- je liberální raŽení jejich etického postoje v dokonalém souladu s jejich přesvědčením o tom, že pravdivě užíva1íznaky architektury jiných

^''H;:liliiiť,];'

Venturiho či Colina Rowea spočívá,ať jiŽ jako komplexní celek či koláž, na pevnosti ustálených kódů stejně jako na jejich koexistenci
ve světě společenskékomunikace, v němž si nikdo nemůŽe nárokovat výlučné
právo na určitý jazyk. Diskurzívnísystém, který si osvojují a prosazují, vychá-

zí z tolerance a smyslu pro efektivnost politické ekonomie většiny. Je

boha-
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Zkušenost minimalistického umění po roce 1960 a jeho méně rigorózní, komunikativnější evropské verze, arte poveral nás přivádí k estetické experimentaci, redukované na nejnižšíhranici tvorby významu v uměleckém díle. Nejde
tady o problém výrazu, jak jej.vymezil expresionistický subjektivismus či pate-

tická izolovanost existencialismu. Minimalismus předpokládá tvůrčíčinnost,
čerpáz elementárních údajůvnějšíhosvěta' Minimalistická vize, jak poznamenává Rosalind Krauss, je fenomenologická spíšenež metafyzická. Nevychází
z ideje, nýbrž ze zkušenosti' Instalace, prostorový projekt Donalda Judda,
Richarda Serry, Roberta Morrise či Richarda Artschwagera, je návratem k sy-

nestetickému momentu vnímán(, který předchází vizuálnímu rozlišování výtvarného umění, přitom však není pokusem o ustavení trvalých typologií nebo o evo-

kaci rozpoznatelných hloubkových struktur v interpretaci uměleckého objektu.
Je to provizorní okamžik. Nepřechodná událost. Návrh povýšený na místo.
Neukončenost urbanistických a městských situací minimalistíckých děl je vysoce signifikantní; ukazuje se v ní, že je nemožnézachytit je do pasti jakéhokoli plánovanéhq organizovaného pojetí městského prostoru či struktury.
0bjevují se mimo čas. Jsou bezdůvodné. Cíl těchto artefaktů spočíváv odmít_
nutí funkčních,lingvistických či mimetických oprávnění, které zakládají.
Existuje i nemístná architektura, zrozená mimo čas bez ohledu na jakýkoli
systém principů, tradic či lingvistických kódů. Z dobrého důvodu je to právě
ona, která představuje radikální bezútěšnost, neodůvodněnost, vyplývaj ícíz jedinečnosti události. Na jiném místě jsem upozornil na slabost architektury, slabost, která nijak nesouvisí s nedostatkem schopnosti vyjevovat situaci součas-

ného světa a současné kultury. Právě naopak. Tato slabost je architektonickým
projevem situace současnékultury. Rád bych se na chvílízaměřil na dílo tří
současných architektů: Alvara Sizy, Tadao Andoa a Franka Gehryho. Jsem
přesvědčen, Že u všech tří najdeme plnou a výmluvnou rezontanci situace sou-

časnékultury.
Stejně jako v případě minimalismu, i v Sizově tvorbě je syntax, jíŽ se řídí
rozložení stavebních prvků v prostoru, abstraktní a časová zároveň. Není zde
ani stopy po pokusu o vytvoření určitéhopostupu nebo zpracovávání architek-

tury jako dekonstrukce nějakého již existujícíhoarchitektonického textu.
Geometrické dislokace, posuny/ distorze svislic a nedokonalé zakotvení

Sizových forem jsou výrazem architektury, vytvářené vŽdy ex novo. Tato provizorní, novátorská kvalita každéhoprojektu portugalského architekta vzbuzuje
obdiv či překvapení. Křehká lehkost jeho záměrů a redukce sémantických zdro-

jů na minimum dodávají všem jeho projektům syntaktický obsah.
Tvorba Tadao Andoa prozrazuje, byť v odlišném rejstříku, rovněž tuto nemístnou situaci. Vzájemná hra betonových objemů a mříŽovitá kontrola rozměrů jeho staveb nemají nic společnéhos pozůstatky univerzální metafyziky

elementů; jak ji můŽeme pozorovat u Louise l(ahna, ani s předpokládanou mat-

hesis universalis, pocházející z modulárních architektur Le Corbusiera. Tvorba
každéhoschématu je vždy jedinečná. l(aždéschéma je jedinečným experimentem, dokonale odlišitelným od ostatních. Jsou to sebedefinujícínávrhy. Neřídí
se žádným kontextem. Neimitují tradici. Pokud se vztahují k místníkultuře, činí tak pomocí nepřítomnosti, prázdna, zrušeníjakéhokoli potvrzování. Jsou to

díla, která musíme vnímat psychosomaticky v jejich realitě. Nenabízejí se nám
zobrazováním či dokonce vnějším vzhledem. Událost se odehrává jako bod, jako okamžik. Nemá smysl pokoušet se je vysvětlit v rámci nějakého
,,předtím,,
nebo,,potom,,.
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Přesvědčení, že prostor je kategorií architektuře vlastní, se ve středoevropské
kultuře objevilo jako moderní pojem právě v okamžiku, kdy se eukleidovské vnímání prostoru jako souvísléhomogenní a stabilní veličiny ocitlo v krizi. Prostor

nemohl být nadále chápán jako apriorní kategorie vnímání, jak to ještě dokazoval l(ant ve své Kritice čistéhorozum!]r ani nemohl být již přijímán jakq
neměnná veličina nerozlučně spjatá se svými třemi navzájem kolmými osami
šířky,délky a výšky. Důsledkem této krize bylo, Ževýznam místa, který se v západní kultuře podstatně nezměnil od Aristotelovy filosofie a Newtonovy fyziky,
byl také zpochybněn.
Einsteinova teorie relativity měla zásadní vliv na změnu moderního pojetí pro-

storu, spojila ho nerozlučně s časem a vytvořila tak nekonečný časoprostorový
vztah našeho fyzického světa. Podobný fenomén následoval vzápětí v oblasti umění a architektury: minimálně od doby kubismu nacházíme prostor a čas jako
dvě spolu vždy související proměnné. Ve společenských vědách ustanovil Henri
Poincarg že vnímaný prostor je deformovatelný a je tudížnesmyslné si z pohledu
subjektivního pozorovatele nadále představovat svět jako něcq čemu je možng či
dokonce Žádoucí, své způsoby vnímání přizpůsobit. Teorie ,, Umweltu", kterou propagoval Jakob von Uexktjll, porušila ve stejnou dobu, v počátcíchdisciplíny zvané

ekologig stabilitu biologického prostoru důkazem, že rostlinná a živočišnáspolečenstvíse vyvíjejínikoli ve velkých neohraničených teritoriích, nýbrŽ vztahem
jedince ke svému životnímuprostředí a směřují ke splynutí s daným prostředím.
V architektuře je pojetí prostoru spojeno s vývojem modernismu. Přesnou
paralelou vývoje, který jsme právě popsali, je idea, že architektura je tvorbou
eukleidovských prostorů v souladu s nepřebernými možnostmi, které nabízejí
moderní fyzika, biologie a psychologie. Adolf von Hildebrand potvrdil relativitu uměleckého prostoru důkazem, že blízkéa vzdálené pozorování-kte'rshokoli
uměleckého díla způsobuje objektivně rozdílnépocity. Vnímáni proítoru'tudíŽ
ve svém důsledku určuje, o jakou vizuální zkušenost půjde. Hildebrantovo pozorování, které později propracovali August Schmarsow a Alois Riegl, rozbilo
teorii Gottfrieda Sempera o vývoji umění na základě jeho materiálové podstaty. Schmarsowův pojem

,, Raumgeft)hl" vyjadřoval, Že moment vnímánínemůže být redukován pouze na kvantifikovatelné materiální hodnoty. Pohyb, pohled

a dotyk spolupůsobí při vzniku celkové pocitové zkušenosti, coŽ znamená například, že realita architektonického díla je neoddělitelná od lidského vnímání
a jeho moŽností. Riegl následně vytvořil koncept ,, Kunstwollen" , neboli umělecké vůle, kterým dokazoval, Že umělecké dílo sé stává tím, čímje, ne zásluhou

svých technických a geografických podmínek vzniku či vlastností materiálů, jak

si to myslel Semper, nýbrž zásluhou vůle, která vedla k jeho vzniku

-

osobité

54

I

tinuíty se skrývaly určiténenápadné generační

'

změny: v prvé řadě Aaltq následovaný severským empirismem, poŠléze
neo-existencíalistický Team X a ital-

ský'hístorismus' Vyjadřovalí triumf

historie, kon'*ur.ini ,ioiitorti, vlivu prostředí a významujednotlivostí nad
strhujícímimanifesty a obecnými tvrzeními.
Každéz těchto hnutí navíc zdťtraznilo přesvědčení,
že architektura není výrobní průmyslovou činností,ale řemeslem
nerozlučně svázaným s geniem loci _
historií, mýty, symboly a významem místa.
Daíšímívývojovými směry, které
měly s těmito architektonickými skupínamí
společn e uoreny, ayl personalismus

Marcela a Emmanuela Mouníera" mentáÍní
aroheologismus Karla
Jasperse, jazykový solipsismus Maurice
Merleau-Pontyho a studium psychologie vnímání' Všechny reprezentují
deziluzi myšlení g.nu.u.., o""
ru ve velké vizg obecné principy,
'i."r]i"
"'budoucnost a vývoj jakéhokoli druhu
a obhajovala místo toho filosofii
osobní angažovanosti.
Myšlenky moderního hnutí byly výrazně
ovlivněny yozptýleným existencialismem a především převládajícím
vlivem Martina Heideggera
tyho' Jejich koncepčníposuny zpočátku
vypadaly neškodně, ale"'';il;;:;;_
ve skutečnosti
způsobíly výrazné změny v architektonícké
kultuře padesátých
Gabriela

a šedesátých

let.
Hístorik a kritik Christian Norberg-Schulz
tento vliv vyjaoruje nejčitelněji.
Jeho práce šíříHeideggerovy myšle nky
dál, počínajednes jiŽ zapad.[ýmí
Intentions z roku L963, až po symbotický
titul eeiius loci z roku !979.
Norberg-Schulz analyzuje architekturu především jako
činnos! Ltera ornatuje místo' Místo je poznáním,
vymezením a ohraničením. Genius loci je
mýtické
božstvq soukromý démon, obývaiící
určitéúzemí,'kteréhoarchitektura objeví,

oslaví, podrobně prozkoumá a ukáže.
Geografíe a historie si podají ruce na architektonickém místě, které je Vymezeno
v prostoru a čase. Tento pojem místa
odpovídá kontinuálnímu konceptu
architektonického procesu. Architektonickou

výzvou je

znovuobjevení tohq co již dříve existovalo jako jakýsi
trvalý rámec se
zřetelnými obrysy, kořeny a neměnnými
konstanty.
Nejbanálnějším výsledkem poválečné
existenciální kríze byla trivializace
historických stylů. Současně došlo v
Evropě a v Americe
tu k jazyku zformulovanému časem a dějinami,
který vytvořil vysloveně konzerv ativ ní městskou ku ltu ru, napod
obuj íc í m in u ost a zaměřenou
shromaŽďování, trvan l ivos! opatrování
a paměť o'.r',"
1"kq ústřední kategoríe zaujal klíčovoupozici
v myšleníjednotlivců tak zdánlivě
nepodobných jako Aldo Rossi a
Robert Venturí. Rossi vypracoval teorii
o architektuře jako nepřetržitém návratu
k archetypům: stálým a neměnným formám, které tvoří logíckou ppdstatu
nacházející se pod nevýzn'amnými povrchními změnami. Archítektura města je,
řečeno
jasným
historícké neměnnosti. Než architekt přistoupí 'i''u,''"r''tů,
|ltazem
k úkolu, který byl odjakživa hermeneutický _
ke čtenítextu již jednou napsaného,
Ía minulost, musí pochopit morfologickou
a typologickou analýzu,která je podstatou místa. Podobně i u Venturlho
umoŽňuje tento kontextualismus pouze
malé posuny dúrazu. Přežití rozptýleného
klasicismu _
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stitucionálního nebo domácího _ neni
razem klíčovépozíce archítektury

psaných slov.

lidovéhq kulturníhq in-

nie

im jiným, lingvisticky

iako reflexivní medíace á

řečenq než vý-

''ě"*

jiŽ na-

Dnešníkontext se však podstatně změnil.
Naše kultura je mediální,
vzdálenosti byly zmenšeny téměř až ke
své virtuální současnosti a kde reprodukce obrazů pomocí mechanismů rŮzného
druhu umožňujg že obraz není již

kde

připoután k jednomu místu, ale vznáší
se samostatně kdekoliv nad našíplane-

l
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začít,zahá4it, založit.'l Je zřejmé, Že pojem místa je neodlučitelně
spjat s pojmem času. Místa historických civilizací
v sobě často obsahují čas: památky

obsahujÍ-paměť v boji proti zapomnění, neustále připomínaj
í zakládající osoby,
činy či instituce. Místo jako základ, jako fons,jako to, co leží
uurpod, natei.i
kulturám, které nacházejí svojí identitu v boji proti plynutí času

a snaŽí se čas
uvěznit pomocí rituálů a mýtů. Architektura těchto civilizací je
součástítěchto
rituálů, které vedou kzakládání paměti a stálosti.
Avšak existuje téžkultura události: kultura, která je schopná,
ve chvíli úplné tekutosti a rozložení vedoucího k chaosu, zplodit okamžiky
energie, které
z některých prvků chaosu vyivoří, směrem od současnosti do budoucnosti,
nový záhyb v mnohonásobné skutečnosti. Té, která je složena
z mnoha záhybŮ na
sobě, ukáže jeden jakýkoli přeměňující se na tento. Tato událost je
vibracítak,

jak ji popsal Deleuze ve svém zhodnocení
myšleníAlfreda North Whlteheada.
Je to vlnění prvku, které se převlní přes následu jícíanachvíli, než
se rozpadne, vytvoří ve vzduchu, podobně jako světelná nebo zvukovávlna,
systém harmonických kmitů. Tato událost je zároveň bodem setkání, křižovatkou,
kde se
siločáry nekonečnýcli tras vzájemně zkříŽí a stvoří uzlové body
mimoř ádné in-

tenzity. Ta událost je ve svém výsledku pevným uchopením:
činem jedince, který v rámci chaotického toku událostí zachytí ty chvílg které nejvíce přitahují
či pohánějí, za účelemsije podržet. Je to subjektivníčin,který
vyvolá momenty
potěšení a křehké dokonalosti. I kdyŽ se tato
událost odehrává v globální neuspořádanosti postrádající smysl, vznikne šťastnýmimořádný okamŽik
V neustálém toku, jakýsi harmonický mnohohlasný souzvuk ve stavu
stálé přeměny,
který je někdy náhodou a jindy výsíedkem vůle.
Působivé obrazy Deleuzova myšlení_ nomád, válečný stroj,

jí k

rizoma směřu-

dábelsky provokujícímyšlence architektury jako události. Ve
světě, který
neustále konzumuje obrazy, v neustále se rozrůstajícíkultuře
metropole, ve
světě, kde z nekonečného množstvíobrazných a informačních
konstrukcí pouhých několik je domem, existuje přece jen architektonická událost.
Tato udá-

lost je jako napnuté lano, zvýšenénapětí u energetické křižovatky
komuni-

kačníchtahů, osobní oběť přinesená architektem v nadšen í z vytvoření
mnohohlasného souzvuku v srdci chaotické metropole.
Jean_Franqois Lyotard precizně vysvětlil protiklad mezi pojmem

vznešeného, sublimníhq který náleží k moderní estetice, a pojmem
krásy, který náleží
ke klasické kultuře. Protiklad zkoumaný l(antem v jeho t?itice
soudnosti, je

podle Lyotarda rozdílem mezi aristotelskou estetikou, jejímž
konečným cílem
bylo povznesení morálky a jinou estetickou zkušeností,která má.o
n.jlép. uyjádřit intenzitu. V klasické kultuře byla
krása spojena jak s dokonalostí řádu
světa tak i se základní vírou v pravdivost věcí. 0d dob Aristotela je pro
západní metafyziky vše, co je pravdivg současně neoddělitelně dobré
a krásné' Avšak

v moderní době, od Edmunda Burkeho a Immanuela Kanta,
sublimní vytváří jinou formu estetické zkušenosti, která je čistou událostí: něčím
novým, co byť

na krátký okamŽik fíktivně vytvoří paralelní skutečnost,
,,Zwischenwelt,,, jak
ji nazval Paul l(lee. 7e základní neurčitosti konfliktního
a měnícíhose moderního světa se uměnÍ snažívstoupit do prostorŮ vizuální, sluchové
ei emocion]t-

ní Íntenzity s nadějí, Že přivodí šok _ zkušenost bez odkazťl, která je
vůčiimitaci přírody bezbranná. Pouze intenzita tohoto šoku je důkazem síly
avantgardního umění. Ryzí událost jako výsledek vědomé činnosti.
Současná architektura nemůŽe zopakovat trvalost, kterou vytvořila
síla
Vitruviovy firmitas. Úrinty trvalosti, stability a obrany proti plynutí
času jsou
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Diference a meze:
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Hodnoty jako rozum, logika, ekonomie, demokracie a pokrok byty šířeny do té
míry, že se staly pouhými fonémy, jejichŽ významje v nejlepšímpřípadě nejasný a jejíchžzáklady jsou nejísté.Modern( procesy dístríbuce a spotřeby para-

doxně vyprázdnily obsah právě těch hodnot, které se díky vyrovnáván( kulturní
úrovně staly všudypřítomnými. Dnes není chvfle na fííosofícké
úvahy, iimížbychom diagnostikovali naši současnou situaci. Choroba je dosti zřejmá: naše do-

ba postrádá jasný systém hodnot, jejichž platnost by byta dostatečně a široce
uznávána a které by tudížmohíy sloužít jako základ praktických činností například umělecké a architektonické tvorby, které poskytují hmatatelný dťlkaz
dominantních idejí určitécivilizace'
Přesto tvorba umění a architektúry nadále pokračuje. Ačkoli radikální kritici tvrdí, že současnépokusy o artikulaci společenských hodnot prostřednictvím umění a architektury nevyhnutelně ztroskotávají pro zásadní nedostatek
takových hodnot, budu jim oponovat. Mým cílem je prozkoumat, jak lze vytvářet umělecká díla naplněná významem v t'omto období krize. Jinak řečenq
mým záměrem je analyzovat určitá architektonická dila z nedávné doby jako
úsilío vystavění nikoli budovy, nýbrž významu, který by odráŽel vratkou povahu současnésituace: rozpad hodnot a absenci neotřesitelných, zakládajících
odkazů.

Friedrich Nietzsche vyvrátil bezpečnou jistotu osvícenskéhoprojektu a s ní
i přesvědčení, že vztah subjektu ke světu je plynulý stabilní a v konečnémdůsledku konstruktivní. Hlásání úpadku řecko-křesťanské kultury neznělo přesvědčivě ze strany pozitivistických objektivistických. vědců, nositelů vědecké
a technické revoluce devatenáctého století, ani ze strany hegelovského Vymezení subjektu, jehož dialektický růst vstřebal objektivní svět do nezadrŽitelnéhq
kupředu směřujícího pochodu Absolutního Ducha. Svět je vůle a představa
abychom si vypůjčilíSchopenhauerÚv výraz- a subjekt jiŽ není transcendentní.
Stal se spíšeempirickou bytostí, vrženou do světa existencialistického myšlenÍ.
Na sklonku dvacátého století, v době poznamenané jak důvěrou ve vědecký
a technický pokrok, tak otřesenými hodnotami subjektu, spočívajíumění a architektura na chatrných základech své vyprázdněnosti. Jejich vykořenění odpovídá zkušenostem a výpovědím empirického subjektu, tohoto citlivého svědka ztráty celistvosti, schopného zprostředkovat pouze relativní, částečné,

individuální obsahy z křehkých vymezení jejich sitúace. Nejcitlivější architektura současné doby již není výrazem komunálního projektu, který zprostředkovává hodnoty racionality, pokroku a kolektivní emancipace do urbánní krajiny,
nýbrž je pouze skromnou přítomností partikulárních diskursů, které veřejně

předvádějí to, co by mělo být nahlíženovýlučně jako soukromá zkušenost'
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_

ti přízrakťs,fantasmat Architektury. Při analýze určitéhomísta se architekt setká
v osobní paměti - il';;.''#biografické epizodické podněty
- se simulakrem stopy, na j.ejímžzákladě můŽe
vybudovat diferenc.i, která se vyhýbá
opakování. NJ;;;"k;; řekl Deleuzg
ar_
chitekt převrátí platonismus, tedy popře prvotnost
orig.inálníhq ve prospěch
vzpomínky na jeho obraz.
Velice důvtipná díla Aldo Rossihg
Michaela Gravese, Rafaela Mone4
Maria Botty a mnoha dalšíchjsou příklady
hodnotné souÉasnéarchitektury,
které by již neměly být chápány jako
aplikac. o;;ilo;;iňoi"r'. a jejích hlubinných struktur _ tedy jako opakování
ale;u;;o" ;;vrhy, vycházející
z rámce nepřeklenutelného odstupu mezi-,současným
stavem architektonické
kultury na straně jedné a historíckou
a moderní tráo'.i"'.n'l.k''; ;,;;l";;;
na straně druhé _ tedy jako diference.
Je důležitézajistit, aiv
opakování a diference, na némžspočívá
tvorba tohoto druhu,;';'u.r,,unir'u,
;;i;;ů';:
'sledkem operace/
která začínáakončíu subjektu. Tento
výsledek pro nás reprodukuje metaforický obraz
vlastn í vzpomínky subjektu, imývaný
osamělostí
trýznivé sítuace, v níŽ všechny hodiny
dějepisu jako by byly zrušeny anezbývalo nic jinéhq co by nahradilo historii jeji
v
roti'vo oníi'*,
,riividuální nadá-"-_' liÝ- l'l!
.

ní architekta

'

V nedávné době se evropské arte poverastalo
pro vizuálníumění nositelem
poselství o poetíckéchudobě,
neustále zhodnocujíci uuot"tiunipozůstatky
ob-.
jektů, které sloužíjako
archetypy umění kuzjoJ.nnin.''''*".
Architektura opakování a diference se řovněŽ připojila
" k prepracov
aným, stylizovaným
obr4zťtm určitéhomomentu v dějinách
architektury. To není historismus. Není
to ani pohotový ma.rketing oznaeujrcicň prvků.
Je to náročná operace, v níž
a z níŽ subjekt vytváří radikální pocit
diferencei, moderní.o1,'o mezi současností a jakoukoli minulostí, a promyšlená
figurace opat<ovani která usiluje
o evokaci ne-uskutečnítelného;n.po'iiuého
světa architektonických podstat.
Vedle tohoto postoje, zrozeného
z napětí subjektu
a nezbytným, se vyvíjí ještě dalšípoetika:
filosoi r's..i. rli"'
logiku meze.

'.;i;;k;;.il;;;;'
ji;;il;i;

U rčující
rysy moderního uměleckého díla zajištují,
Že proces zprostředkování je uveden do pohybu, jakmile
dílo dosáhne synteiicteno
formaa idea
se stávají navzá1'em závislými, protoŽe
dílo usiluje o to, o:it ,ior"nkonkrétním
objektem i citlivým vyjádřením myšlenky.
ro i. ň.s.li;.;'n;l;;il, která vytlačuje umění do zapomen utí a bezvýznamnosti,

,;;r,

umcnr umírá va.rignu, reklamě,
módě i stavitelství. Architektur4 toto původně
u.rra u *odernosti v důsledku své potřeby odcizení,
",ni.r'atu
umíráv
kolektivní racionalitě, která
v sobě zahrnuje cosi, co ji ničíi transcenduje
zarouen.- óol.řorr' zkušenost
smrti umění, konce architektury, je stejně jistá jako
potřeba hegeliánské diaíektiky- Objektivně existuje v pozdním
kapitalismu, kde je
do spekulativního developerství, reklamních
oor,uoJi'u-,,Jilil státu. S nemenšíjistotou však lze říci, Že tato
situace vede k procesu .*un.'."i''á'.'
architektury jako obnovené zkušenosti
určitých základních

''cni

archit.ň;';o;;

avnímání.

daností jednání

Stejně jako existuje subjektivní nové
zaklái,dání architektury na jejích histo_
rických strukturách, existuje i hnutí,
založenénaelementárních danostech
zkušenosti.

Rozdíl mezi minimalistickým uměním
a arte poveraspočívá v tom, že mínimalismus vychází ze synestetických
zkušeností(geome trie, barva, prostor),

I
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Žánr, známý jako kritika architektury, nesídlív olympských výšinách ani nezaujimá nějakou ustálenou pozici, jak by snad mohlo jeho pojmenování
naznačovat. Kritika - z indoevropského kořene Krhte.s _ je úsudek. Nějakou dobu

už
ovšem víme, Že posuzování a výkon spravedlnosti není ani tak svrchovaným
ak-

tem čistéhorot)mul jako spíšepraxí, která řídíspolečenskéchování prostřednictvím mechanismů, které jsou produkty konvencg rnoci a náhodného setkání
soudce a obhájce. V současné době se kritika velmi podobá boji zblízkál
Sotl-

peření mezi informací, hledající veřejné uznání, a mocí
kolektivních sankcí, jež

spočíváv rukou těch, kteří se zdají být schopni je udělovat. V měnící se

spo-

lečnosti, která přezkoumává své,vlastnízáklady, a v kultuře, která musí
uspořádávat každý den znovu své základní myšlenkové struktury, odpovídá kritické
konfrontaci jakýkoli střet poznamenaný násilím.

Ti, kdo se zabývají kritikou architektury, nejsou v moderní kultuře dost dobře schopni uskuteč{ovat toto oddalování úzkosti,.jehožse tak jasnozřivě
dovo_

lává Manfredo Tafuri v-první větě své knihy Teorie
(Teorie e storie dell'architetÚura). Neexistuje jediné

a

hÍstorie architektury

historické, technické nebo
vizuáln( poznání. Vědecká historie pozitivismu ustoupila vyprávění; artikulace

materiálních podmínek, která strukturovala potřebu faktů, byÍa nahrazena
mikrohistorií, světy mentalit a vznikem nového subjektivismu.

Dnes nelze psát pojednání o architektuře, protože je nemoŽné hierarchicky
a homogenně uspořádat souhrn měnícíchse technických údajůa znalóstí
- souhrn neustále doplňovaný rozvíjejícísvé pozíce podle strategií, které jiŽ nemají
nic společnéhos ochranářskou podporou vědy tím spíše,Že věda samotná je
zaujita hledáním svých vlastn ích základŮ ve věku nepředvídateÍnosti a ka-

tastrofy. Neexistuje jediná vizg ale celé mnoŽství vizí. obrazy, které nás obklopují a bombardují naši citlivost, jsou fragmenty rozm:anitýchsystémů a konstrukce vizuální paměti je zcela odlišná ve venkovském a městském prostředí,
je jiná pro taxikáře a jiná pro ňalÍře, jiná pro
fotografa a jiná pro pilota'
V této situaci se kritika šíříarozvíjí, hledá premisy v tom, co Deleuze nazýva| záhyby poznání, provizorn( sedliny pravdy, na něž lze postavit váhy
spravedl-

nosti. l(ritik, oddálený od objektu a nestálý ve svých argumentech, kontroluje

svou vlastní Úzkost prostřednictvím kompenzačníagresívity. Sadismus latentně
přítomný v současnékritice není privátní perverzí těch, kdo jej provozují,
nýbrŽ
jeto mal du siďle, zjevný projev syndromu, který zasahuje
vztahy k univerzu faktů a tudíži ke světu architektonických objektů. Avšak sadismus kritiků nacház(

symetrickou odpověď v masochismu praktikujících architektů. Architekti coby
trpěliví výrobci artefaktů, jejichž smysl se nevyjevuje přirozeně či zjevng se plíŽí
se svými díly na zádech, odevzdaně očekávajíceÚdery biče svých poručníků.
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bě, schopni artikulovat diskurs. Zkušenost, historie a projekt se prolínají
v tex_

tech, které nejsou ničímjiným než verbální artikulací praxe přenosnou a logickou. Není to kritika, není to historig není to pojednání
a
- ani nemá btÍt. Je
to však úsilíuniknout izolaci ateliéru, uzavřené doméně tvorby, projektů a ryzí zkušenosti v naději, Že nalezneme slovq které by stálo za slyšení.
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