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Kontinuálnosť a ruptúry v digitálnej 
architektúre
Júlia Kolláthová Nestabilita, neistota a  premenlivosť – pojmy, kto-

ré azda najlepšie vystihujú súčasné dianie vo sve-
te. Všetko sa nám zdá byť krehké a nestabilné, či už 
ide o  ekonomickú, či politickú situáciu, mier, alebo 
globálnu klímu. Niektorí hovoria o  konci sveta, iní 
zas o premene. Systémy, v ktoré sme doteraz verili, 
nám prestali poskytovať  istotu. Existuje veľa mož-
ných scenárov, niektoré sú dokonca protikladné. Ná-
zorov a možných ciest je veľa, hranice a významy sa 
rozmazali… 

Čo sa deje vo svete architektúry? Panuje tam rov-
naká neistota a nestabilita ako všade inde vo svete? 
Ako na tieto premeny reaguje? Necháva sa unášať 
v  horko-sladkej melanchólií alebo je aktívna, čulá, 
hľadá a poskytuje odpovede? Nemala by práve prob-
lematizovať a hľadať chyby v systéme? Nemohla by 
zo súčasnej situácie aj niečo vyťažiť? 

Aby sme pochopili súčasnú situáciu, musíme sa 
vrátiť do nedávnej minulosti, na začiatok deväťdesia-
tych rokov 20. storočia, keď sa tieto premeny začali. 
V roku 1989 padol Berlínsky múr, v roku 1991 sa roz-
padol Sovietsky zväz, skončila sa studená vojna a roz-
delenie sveta na Východ a Západ bolo zrušené. Pocit 
globálnosti bol ďalej posilňovaný sprístupnením in-
ternetovej siete občanom na začiatku deväťdesiatych 
rokov. Internetová sieť nepozná štátne hranice, do-
káže nás prepojiť zo zvyškom sveta (obr. 1). Na jednej 
strane sme sa stali súčasťou jednej veľkej „globálnej 
dediny“ 1, na druhej strane však zvíťazila individualita 
nad kolektivitou. Nasledovalo obdobie plurality ná-
zorov, ktoré trvá dodnes. Tieto zmeny sa, samozrej-
me, odrazili aj vo svete umenia a architektúry. Pod-
ľa Nicolasa Bourriauda2 už nie je prvoradým cieľom 
vytvoriť niečo predtým nevídané, ale ide skôr o vyu-
žitie už existujúcich fragmentov a  o  ich pospájanie 

do nového celku, o vytvorenie nového príbehu. Tým 
sa zmenila poloha architekta a zmenil sa aj pohľad na 
otázku tvorby a originality. Myslia sa tým tzv. open 
source systémy, komunity okolo internetových ser-
verov, kde sa vymieňajú a vzájomne využívajú voľne 
prístupné informácie. Existuje poprepájaný, rizoma-
tický3 systém vzťahov, stále sa meniaci a dynamický. 
Vytvárajú ho súčasne viacerí autori, ktorí sú zároveň 
aj používateľmi toho istého systému. Úlohou archi-
tekta je výber a správna koordinácia týchto subsysté-
mov, aby spoločne vytvárali nový celok. 

Okrem globalizácie a  sprístupnenia internetu sa 
udiali ďalšie veľké prevraty, ktoré vo významnej mie-
re ovplyvnili okrem iného aj svet architektúry. Bol to 
rozvoj počítačových technológií a  animovaných fo-
riem, ktoré od vzniku Paperless Studia na Kolumbij-
skej univerzite (Columbia University) začiatkom de-
väťdesiatych rokov získavali čoraz viac prívržencov. 
Prišlo obdobie rozmachu digitálnych technológií 
v oblasti architektonického navrhovania, ktoré sčasti 
pretrváva dodnes. Preto len sčasti, lebo po začiatoč-
nom nadšení z nových možností sa nám dnes ujasnilo 
postavenie počítača v procese tvorby. Podľa Sanforda 
Kwintera4 sa naša spoločnosť vyvíjala od archaickej 
materiálnej inteligencie cez mechanickú smerom až 
k elektronickej inteligencii. Čistá inteligencia sa však 
nedá oddeliť od materiálnej podstaty nášho sveta. 
Môže sa však využívať ako nástroj a  sprostredkova-
teľ medzi ľudskou mysľou a prírodou. Podľa Kwinte-
ra v súčasnosti prežívame návrat k archaickým spô-
sobom, ale už v  kombinácií s  novými možnosťami 
ponúkanými digitálnymi technológiami. Ani najvý-
konnejší počítač nedokáže súťažiť s  komplexnosťou 
prírodných systémov, môže byť však nápomocný pri 
ich skúmaní. Práve tomu sa venujú od osemdesiatych 
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rokov v  Inštitúte pre výskum komplexnosti v  Santa 
Fe (New Mexico), kde skúmajú prírodné systémy, ako 
roje, tlupy zvierat, búrky či zemetrasenia. Prirodzená 
divoká inteligencia týchto systémov odborníkov fas-
cinuje. Za divoké sú považované z toho dôvodu, lebo 
je veľmi ťažké odhadnúť ich správanie a reakcie. Ne-
podliehajú jednej autorite, sú dynamické a premen-
livé. Systémy ako búrky a zemetrasenia dokážu svoje 
okolie rozbiť a ďalej „využívať“ jednotlivé fragmenty. 
Cieľom súčasného navrhovania je poučiť sa od týchto 
štruktúr pri vytváraní umelých urbánnych prostredí. 

Rozšírenie digitálnych technológií prinieslo so se-
bou ďalšie zmeny, ktoré ovplyvnili svet architektúry. 
Podľa odborníkov Dennisa R. Sheldena a  Andrewa 
J. Witta od Gehry Technologies došlo ku kolízií eu-
klidovskej a neeuklidovskej geometrie, čo spôsobilo 
zmeny aj v chápaní priestoru. V našom svete domi-
novala doteraz euklidovská geometria a karteziánsky 
systém. Tomu zodpovedal aj opis priestoru: „lineár-
ny, kontinuálny, absolútny a singulárny; existuje tu 
jeden taký priestor, v ktorom sa vyskytujú všetky út-
vary.“ 5 Nové možnosti počítačmi podporovanej tvor-
by však priniesli nové geometrie: neeuklidovskú, pa-
rametrickú, fraktálnu a procedurálnu. Plocha sa stala 
priestorotvornou, tvarom sa začalo zaoberať z hľadis-
ka priestoru a nielen len z hľadiska konštrukcie a tek-
toniky. Nové geometrie sú opisované pomocou dvoch 
alebo viacerých topologických priestorov: „ako vnú-
torný 2D parametrický priestor plochy a ako vonkajší 
obtekajúci 3D priestor mimo plochy.“ 6 Priestor mož-
no ďalej členiť na subpriestory a rôznou kombináciou 
týchto geometrií sa aj ich priestory dajú prepájať do 
väčších sietí. „V kontexte takej rozpínajúcej sa kon-
štelácie poprepájaného priestoru predstava jedného 

a  privilegovaného  všetko obsahujúceho priestoru 
stráca funkciu, dokonca i relevantnosť.“ 7 

Premeny v geometrií a v chápaní priestoru spôso-
bili nesúlad medzi architektonickými víziami a  sta-
vebnou realitou, ktorý vyústil do krízy tektoniky 
a  mierky.8 Došlo ku kolízií ne-euklidovského sveta 
počítačmi generovaných povrchov a  karteziánskym 
systémom nášho fyzického sveta. Počítačmi genero-
vané tvary sú jedinečné, ťažko sa medzi nimi hľadá 
spoločný menovateľ – o modularite ani nehovoriac. 
Preto sa návrhy takého typu obmedzujú na veľké 
a reprezentatívne zákazky. V každodennom svete však 
ešte stále prevláda euklidovská geometria. Ako reak-
cia na tento nesúlad sa ponúka hneď viacero riešení. 
Niektorí to chápu ako žiadosť o alternatívnu tektoni-
ku. Do tejto skupiny patrí aj inžinier Cecil Balmond, 
ktorý v spolupráci s architektonickým ateliérom Her-
zog & de Meuron navrhli budovu Olympijského šta-
dióna v  Beijingu. Členenie fasády je nepravidelné 
a na prvý pohľad náhodné. Na docielenie podobnej 
zdanlivej náhodnosti sa často využíva aj voronoi dia-
gram pri členení povrchov. Nové geometrie sa však 
nedajú tak ľahko klasifi kovať na kontinuálne alebo 
prerušované. Pri tejto otázke nejde len o  samotnú 
plochu, ale aj o priestorovú kontinualitu či separáciu. 
Ďalšia skupina hľadá odpovede cez návrat ku zákla-
dom architektúry v geometrií. V kombinácií s novými 
možnosťami ponúkanými digitálnymi technológiami 
dokážu vytvárať povrchy, ktoré „predstavujú určitý 
druh syntézy kontinuity a ruptúr v jednom jednodu-
chom popise“ 9. Iná skupina však vidí riešenie v no-
vých, netradičných technológiách výstavby a  vo vy-
užití nových materiálov. Samozrejme, nie je vylúčená 
ani kombinácia týchto spôsobov rozmýšľania. Všetky 
tri spôsoby sa však prelínajú pri otázke krízy mierky. 

Frank Gehry a kol.: Guggenheimovo múzeum, Bilbao, 
Španielsko, 1991 – 1997, konštrukcia fasády

3D mapa celosvetovej internetovej siete Štruktúra vytvorená pomocou nasimulovanej
rojovej inteligencie
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Novou technológiou výstavby, novou geometriou či 
tektonikou sa strácajú okná, dvere, členenie na pod-
lažia v tradičnom zmysle slova. Počítačové generova-
nie tvaru umožňuje zachovať precíznu detailnosť aj 
pri veľkých rozmeroch. Budovy sa stávajú šperkom, 
členenie fasády akýmsi zvláštnym druhom ornamen-
tu. Pri pohľade na tieto štruktúry dochádza k oscilá-
cií nášho pohľadu, nevieme, či máme odstúpiť ďalej, 
aby sme dokázali štruktúru zachytiť vo svojej celis-
tvosti, alebo pristúpiť bližšie a pozrieť si precíznu de-
tailnosť z blízka.10

Vidíme teda, že architektonické paradigmy sú ta-
kisto premenlivé a dynamické ako dianie všade inde 
vo svete. Postupne strácajú svoju platnosť a sú vys-
triedané novými. Dochádza ku kolízií systémov. Ar-
chitektúra nielenže sa musí vyrovnať s  premenami 
v rámci vlastného sveta, citlivo reaguje aj na dianie 
v rôznych sférach našej spoločnosti. Charakterizuje ju 
nestabilita, premenlivosť, elastickosť. Napriek tomu 
alebo práve kvôli tomu sa však vždy nájdu nové cesty, 
nové spôsoby riešenia. Ako to písal aj Lebbeus Woods:

„V každom prípade, hľadanie nových spôsobov robe-
nia mnohých vecí, vrátane konštruovania budov, bolo 
založené v núdzových situáciách. A, samozrejme, ale-
bo našťastie, v závislosti od úrovne vašej viery v ľud-
skú vynachádzavosť – nové spôsoby boli nájdené.“ 11

Autorka spracováva na VŠVU Bratislava dizertačnú 
prácu na tému: Výskum architektonických foriem 
vojnových, ekologických, politických a prírodných 
konfl iktov a iných tragédií.

Frank Gehry a kol.: Guggenheimovo múzeum, Bilbao, 
Španielsko, 1991 – 1997, povrchová úprava fasády

Voronoi diagram využitý pri členení 
povrchu – projekt ateliéru Matsys

Príklad využitia nových stavebných technológií a materiálov

VÝSKUM NAVRHOVANIA
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Het Gooi, Netherlands, 1993 – 1998, diagram
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Herzog & de Meuron v spolupráci s inžinierom 
Cecilom Balmondom: Olympijský štadión 
v Beijingu, Vtáčie hniezdo, Čína, 2003 – 2008
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