
slovenské ABstrAkty

slovensko, alebo aký môže mať 
zmysel architektonická periféria? 
henrieta moravčíková
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
historik umenia ján Bakoš charakteri-
zuje slovensko ako „križovatku kultúr“, 
ktorej zvláštnosťou je „ostré zrážanie 
sa intenzívnych, ale prchavých impul-
zov na jednej strane a  dlhotrvajúcich 
až konzervatívnych tradícií“ na strane 
druhej. pretavovanie „prchavých im-
pulzov“ do podoby prijateľnej pre do-
máce prostredie, ich moderovanie, ba 
až deformácia charakterizuje slovenskú 
architektonickú scénu po celé 20. sto-
ročie. „ostré vypäté pozície sa opúšťajú 
v mene hodnôt, ktoré sú v tomto pro-
stredí dôležité“.  Aké sú to hodnoty? 
pravdepodobne ide najmä o  praktic-
kosť a  elementárnu funkčnosť. prag-
matické riešenia sa tu oddávna tešia 
obľube. so záľubou v praktických, často 
zjednodušených riešeniach úzko súvisí 
aj pomerne zložitý vzťah medzi archi-
tektom a  klientom. charakteristickou 
črtou slovenskej architektúry je aj ne-
ustála snaha prekonať pocit zaostáva-
nia a  menejcennosti vo vzťahu k vy-
spelejším, najmä západným susedom. 
polarita, ktorú spôsobuje permanent-
ná polemika medzi na západ oriento-
vanými „novátormi“ a  na lokálne tra-
dície sústredenými „konzervatívcami“ 
by tak mohla predstavovať tretiu dôle-
žitú vlastnosť lokálnej architektonic-
kej scény. spomínané črty slovenskej 
architektonickej scény nie sú ojedine-
lé a v určitých obmenách sa vyskytujú 
aj inde. ich kombinácia však pravde-
podobne predsa vytvára jedinečnosť 
miestnej scény. v snahe ilustrovať špe-
cifický vnútorný mechanizmus fungo-
vania miestnej architektonickej scény 
sa príspevok zameriava na výnimočné 
historické situácie, architektonické die-
la a texty charakterizujúce architektúru 
20. storočia na slovensku.

má sa východoeurópska 
architektúra vyjadrovať? 
periferialita a reprezentácia 
carmen popescu
¦ 
¦ 
¦ 
v roku 2006 vydalo vydavateľstvo uni-
versity of chicago press ucelenú a bo-
hato ilustrovanú štúdiu s názvom When 
buildings speak (Keď budovy hovoria). 
jej autor Anthony Alofsin si zvolil tento 
metaforický názov pre „architektúru ako 
jazyk v habsburskej monarchii a v násled-
nom období (1867 – 1933)”. zaoberanie 
sa identitou ako metodologickým aspek-
tom pri štúdiu architektúry v  strednej 
a  východnej európe nie je novým prí-
stupom. už friederich Achleitner a ákos 
moravanszky preskúmavali túto prob-
lematiku vo viacerých svojich prácach. 
v  Alofsinovej publikácii však zaujme 
aspekt, ako sa „zmysluplnosť“ mení na 
rozhodujúcu koncepciu pri dekódovaní 
v architektúre, ktorá má len „obmedze-
nú schopnosť k  nám prehovoriť dnes“. 
pri prekladaní trópu herderiánskych ná-
rodných teórií, že každá národná kultú-
ra sa zakladá na špecifickom jazyku, sa 
Alofsinovi podarilo predstaviť západné-
mu čitateľovi do značnej miery neznámu 
architektúru strednej európy a  súčasne 
potvrdiť jej marginálnu pozíciu, ktorá 
opätovne potrebuje na jej správne poro-
zumenie kód. s touto zložitou problema-
tikou sa stretávali generácie architektov 
aj ideológov z východnej európy, ktorých 
záujmom bolo (zmysluplné) zaradenie 
ich národa na geopolitickej mape. 

tento príspevok sa bližšie zameria na 
problematiku, aký výrazný vplyv mali 
„naratívne taktiky“ na architektúru a ná-
sledne na jej historiografiu vo východ-
nej európe. preskúma „zmysluplnú“ 
architektúru s  dôrazom na problemati-
ku identity a  identifikácie. obdobie so-
cializmu je tu použité ako protipól, bez 
ignorovania dôležitosti architektúry 
tohto obdobia v historickom vývoji. Bu-
dem overovať aplikovateľnosť koncep-
cií ako „zmysluplnosť“ mimo zaužívanej 
teritoriality identity. A  napokon mám 
v úmysle analyzovať, ktoré nástroje his-
toriografie sú najvhodnejšie pre potreby 
výskumu východoeurópskej architektúry.

nedokončené modernizácie: 
rekonštrukcia dejín architektúry 
socialistickej Juhoslávie
maroje mrduljaš  
vladimir kulić  
jelica jovanović
¦ 
predstavujeme regionálny projekt Nedo-
končené modernizácie – medzi utópiou 
a  pragmatizmom: Architektúra a  urba-
nizmus v bývalej Juhoslávii a v následníc-
kych štátoch, ktorý realizovala skupina 
výskumníkov zo slovinska, z chorvátska, 
Bosny a hercegoviny, zo srbska a z mace-
dónska v rokoch 2010 – 2012. zdôrazňu-
je potrebu rekonštrukcie spoločných de-
jín architektúry v širšom regióne strednej 
a východnej európy. 

pod vplyvom kolapsu socialistického 
štátu mala história architektúry v  ju-
hoslávii podobný osud ako v  rakúsko-
uhorskej monarchii – inom multinárod-
nom zoskupení v  tomto regióne, ktoré 
sa rozpadlo, a  to jej rozdelením podľa 
nových národných hraníc. obdobne ako 
rakúsko-uhorská monarchia bola juho-
slávia polycentrickým štátom. federál-
ne usporiadanie štátu a  programová 
emancipácia participujúcich etnických 
skupín vyústili do zreteľne odlíšených 
architektonických kultúr, hoci pod spo-
ločným politicko-ekonomickým systé-
mom v každej z republík a v rámci jed-
notnej spoločenskej ideológie. tieto 
rôznorodé kultúry na malom území boli 
kontinuálne konfrontované výmenami 
informácií s  medzinárodnými centra-
mi architektúry. výsledkom toho bola 
architektúra reflektujúca tak lokálne, 
ako aj globálne tendencie. túto prob-
lematiku bude ešte potrebné kriticky 
začleniť do dejín modernej architektúry 
s využitím nových analytických a inter-
pretačných nástrojov. 

napriek skutočnosti, že po druhej 
svetovej vojne pozostávala stredná 
a východná európa z nezávislých štátov 
so svojou vlastnou kultúrnou identitou, 
väčšina z nich mala socialistické zriade-
nie, čím sa v nich vynára podobný okruh 
otázok, aké sú formulované v  projekte 
Nedokončené modernizácie. ponúkame 
tento projekt ako možný model skúma-
nia danej problematiky.
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problematika písania dejín 
modernej rumunskej architektúry
Ana maria zahariade 
¦ 
¦ 
¦
¦
dejiny modernej rumunskej architek-
túry sa začali systematicky zaznamená-
vať v  prvej polovici 20. storočia. prvá 
generácia historikov architektúry bola 
ovplyvnená étosom (a chimérami) vý-
raznej modernizácie konca 19. storočia, 
čo so sebou prinieslo špecifiká, rozpo-
luplnosť a  výkyvy tohto procesu. ich 
záznamy mali nekriticky deskriptívny 
ráz zameraný na objekty a  štýly s  dô-
razom na estetickosť vyhýbajúc sa so-
ciálnym a politickým aspektom. okrem 
niekoľkých výnimiek išlo o egocentrické 
architektonické záznamy izolované len 
v rozmedzí národných hraníc. 

dokonca aj mladšie a krehkejšie deji-
ny modernej architektúry pridali svoje 
vlastné problematické aspekty. komu-
nizmus, ako ďalší príklad modernizácie, 
rozdelil dejiny architektúry na dve čas-
ti, ktoré boli predurčené na hlbšiu izo-
láciu. prvé medzivojnové obdobie, ktoré 
režim zatemňoval, je v  súčasnosti ide-
alizované a znova výrazne prezentova-
né. druhé komunistické obdobie, ktoré 
bolo vo svojom čase glorifikované a po 
roku 1989 obchádzané, je ešte proble-
matickejšie, lebo zahŕňa neobjektívne 
a nespoľahlivé záznamy či úsilie zazna-
menávať dejiny s dôrazom na ideológiu. 
v  súčasnosti je výskum skôr záležitos-
ťou individuálnej snahy niekoľkých bá-
dateľov, ktorí sú naklonení rôznym te-
matikám. záujem o túto problematiku 
má narastajúcu tendenciu, avšak dejiny 
ešte čakajú na to, aby boli (pre)písané 
a prekonali zdedený „izolacionizmus“. 

vychádzajúc z  danej situácie som sa 
rozhodla prejsť nedávnu historiografiu 
rumunskej architektúry a preskúmať jej 
úskalia pri  interpretácii a  usporiadaní 
faktov. diskusie s historikmi zo strednej 
a východnej európy, ktorí sa pravdepo-
dobne stretávajú s  obdobnými problé-
mami, by mohol vytvoriť spoločný kri-
tický nástroj pre lepší pohľad na význam 
lokálneho v porovnaní s nadnárodným. 

michal milan harminc – 
staviteľ a architekt 
v stredoeurópskom priestore
Špecifiká osobnostnej 
historiografie architektúry
jana pohaničová, peter Buday 
¦ 
osobitý fenomén stredoeurópskej his-
toriografie architektúry predstavujú ar-
chitekti a  stavitelia pôsobiaci na území 
rakúsko-uhorska a  jeho nástupníckych 
štátov na konci 19. a  v  prvých desaťro-
čiach 20. storočia. skúmanie ich života 
a diela je ťažké vzhľadom na veľký terito-
riálny záber tvorby, keď sa ich pôsobiskom 
stala takmer celá stredná európa a nez-
riedka aj ďalšie štáty.  z tohto pohľadu sa 
zaujímavou témou pre výskum javí osob-
nosť staviteľa, architekta michala mila-
na harminca (1869 – 1964), ktorý patrí 
k  nestorom slovenskej architektúry. je 
označovaný ako architekt dvoch storočí 
a bravúrny eklektik s nesmierne širokou 
štýlovou a  typologickou škálou tvorby. 
v jeho diele sa snúbi dedičstvo historic-
kých slohov a podnety moderny aj fun-
kcionalizmu, keď impozantných takmer 
300 realizovaných stavieb na území bý-
valého rakúsko-uhorska, neskôr Čes-
koslovenska (v súčasnosti slovenská 
republika) či na pôde nástupníckych štá-
tov – v maďarsku, v srbsku, v rumunsku, 
ale aj  na ukrajine ho v  rokoch 1887  – 
1951 súčasne radí k  najproduktívnejším 
architektom nielen na slovensku, ale aj 
v  stredoeurópskom priestore. Bádanie 
slovenských historiografov architektúry 
v  rámci grantových projektov a  mono-
grafických prác na pôde fA stu v Brati-
slave prinieslo v poslednom čase viaceré 
nové poznatky týkajúce sa harmincovho 
diela na území slovenska. raná – tzv. 
budapeštianska fáza tvorby zahŕňa však 
aj diela v okolitých krajinách. preto po-
tenciálna kooperácia na tejto téme naj-
mä na poli archívneho aj terénneho vý-
skumu predstavuje zaujímavý vklad do 
stredoeurópskej historiografie architek-
túry s  cieľom rozširovať poznatky o  vý-
znamných osobnostiach architektonickej 
scény minulých storočí. tie budú slúžiť 
v  konečnom dôsledku aj ako východis-
ko pre pamiatkovú ochranu kľúčových 
diel architekta z pohľadu uchovania náš-
ho aj európskeho kultúrneho dedičstva. 

architektonický a materiálový 
výskum Behrensovej 
synagógy v Žiline 
peter szalay
magdaléna kvasnicová 
¦ 
¦ 
príspevok uvádza aktuálne výsledky 
architektonického a  reštaurátorského 
výskumu neologickej synagógy v  Žili-
ne, dielo svetoznámeho nemeckého ar-
chitekta petra Behrensa. prebiehajúci 
výskum je súčasťou projektu konzervá-
cie a  obnovy, na ktorom spolupracuje 
niekoľko špecialistov z  oblasti výsku-
mu historického dedičstva z akademic-
kých inštitúcií (fakulta architektúry 
slovenskej technickej univerzity, ústav 
stavebníctva a architektúry slovenskej 
akadémie vied a katedra reštaurovania 
vysokej školy výtvarných umení v Bra-
tislave) s občianskym združením „truc 
sphérique“ v Žiline. cieľom organizá-
cie, iniciátora a  investora pamiatko-
vej obnovy je konverzia synagógy na 
výstavný priestor typu „kunsthalle“. 
Ako členovia výskumného kolektívu 
prezentujeme nielen výskum archi-
tektonických a  historických „vrstiev“, 
ale celú koncepciu a stratégiu ochrany 
a  prezentácie hodnôt architektúry sy-
nagógy ako celku. hlavnou témou prís-
pevku je prispieť do diskusie o otázkach 
možností a  obmedzení reštaurovania 
a prezentácie architektúry moderného 
hnutia, ktorého je Behrensova synagó-
ga výnimočným príkladom. 
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dochutenie gulášu  
zvaného komunizmus 
prístupy k modernej architektúre 
raného obdobia kádárovskej éry 
v maďarsku (1957 – 1963)
mariann simon 
¦ 
v druhej polovici päťdesiatych rokov 
20. storočia, po krátkom, ale pôsobi-
vom období socialistického realizmu, 
sa maďarská architektúra vrátila k mo-
dernizmu. v dôsledku toho architekti 
museli reinterpretovať starú kultúrnu 
požiadavku „socialistického v  obsa-
hu a národného vo forme”, čo zdôraz-
ňovala politika a svoj vzťah k  moder-
nizmu museli definovať v rámci tejto 
požiadavky. keď v roku 1954 chruščov 
oznámil potrebu zmeny v architektúre, 
o modernizme hovoril takto: zdôraznil 
silu techniky ako prostriedku indus-
trializácie, prefabrikácie a štandardi-
zácie. maďarskí architekti, ktorí takisto 
oslavovali modernú techniku, sa nesú-
stredili na množstvo, ale na otázku ná-
rodných znakov modernej architektúry, 
na „pokrokové” tradície a na to, či sa 
mali, alebo nemali prispôsobovať to-
muto trendu. 

v období dočasnej politickej neisto-
ty a prejavov zmierňovania napätia sa 
prijímali aj riadené diskusie. Štúdia 
skúma súčasné diskusie na túto tému 
na úrovni politickej, profesionálnej 
a verejnej a analyzuje niektoré stavby 
a ich kritiky. napokon uvádza niektoré 
možné interpretácie vedúcich názorov: 
1. boli pokusom o vyrovnanie sa so sú-
časnou západnou modernou architek-
túrou, 2. boli v istom zmysle odporom 
k univerzalizačným tendenciám mo-
dernej architektúry alebo 3. ich mô-
žeme vyhodnotiť ako „situovaný mo-
dernizmus”1, alebo ako „alternatívny 
modernizmus”2, zrodený na periférii?

1 pojem zaviedla sarah Williams goldhagen 
v dodatku recaptualizing the modern 
v publikácii: s. W. goldhagen and r. legault 
eds. Anxious modernisms, experimentation in 
postwar Architectural culture. the mit press, 
2000, pp. 301 – 320.
2 pojem zaviedol dilip parameshwar gaonkar 
v publikácii: Alternative modernities. 
duke university press, durham 1999.

Vízie anarchického priestoru 
v estónskej architektúre 
osemdesiatych rokov 20. storočia 
a umenie performance
ingrid ruudi
¦ 
¦ 
v druhej polovici osemdesiatych rokov 
20. storočia sa estónska architektúra 
a  umelecká scéna transformovali pod 
vplyvom nového radikálneho inter-
disciplinárneho zoskupenia nazvané-
ho Skupina T (rühm t). toto pomerne 
voľné zoskupenie tvorivých intelek-
tuálov viedli traja mladí architekti: 
raoul kurvitz, urmas muru a peeter 
pere, ktorí denne pracovali na Estón-
skom priemyselnom projekte (esto-
nian industrial project). toto najmenej 
nápadité miesto pre architektonické 
navrhovanie zmenili na vysoko expre-
sívne architektonické kresby stanovu-
júc si ciele v  manifeste Technodelický 
expresionizmus (technodelic expressi-
onism); vytvorili neoexpresionistické 
maľby a  uviedli spôsob ritualistickej 
mystifikovanej interpretačnej praxe. 
tvorivá inšpirácia vychádzala z  takých 
rôznorodých zdrojov, ako boli Bataille, 
nietzsche a  novoprichádzajúce post-
štrukturalistické teórie na jednej stra-
ne a  na druhej strane vzťahy k punk 
rock a neskoršiemu techno na hudob-
nej scéne.

z tohto bohatého zdroja materiá-
lu sa primárne zaoberám problémom 
konštruovania alternatívnej verejnej 
sféry v interakcii s koncepčnou archi-
tektúrou a jej interpretáciou. v soviet-
skej socio-politickej atmosfére v polo-
vici osemdesiatych rokov, presvedčivo 
opísanej Alexeiom yurchakom, odo-
lávanie dominantnej vláde bolo ob-
siahnuté ako pravidlo. Ale zatiaľ čo 
v estónsku toto takisto predstavovalo 
silnú národnú tendenciu s úsilím znova 
získať nezávislosť, Skupina T bola výni-
močná tým, že bola kritická k  obom. 
keďže v jednom z  ich raných predsta-
vení Disciplína a  anarchia (discipli-
ne and anarchy) odmietajú akýkoľvek 
svet, založený na tvrdých a stabilných 
nosičoch moci uznávajúc nevyhnut-
nosť antagonizmu. keďže architektú-
ra vo svojich základoch je produktívna 
(a  tým riadiaci) činiteľ, neostáva nič 

iné, ako ísť proti architektúre. v praxi 
tohto zoskupenia (skupina t) toto zna-
menalo kreslenie expresionistickej ar-
chitektúry, ktorá odhaľuje samú seba 
ako prázdnu masku bez akéhokoľvek 
skutočného interiéru; a javiskové pred-
stavenia, ktoré smerujú k  priestoru 
pred podstatou, pred významom. todd 
may ukázal, že by mohlo byť miesto, 
kde sa anarchizmus a postštrukturaliz-
mus zbiehajú, a zoskupenie Skupina T 
práve predstavovali také miesto.
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