
Výskum naVrhoVania

50 alFa 2 / 2015

Spojenie filmu a architektúry určite nie je 
nové. Ani v podobe vzájomnej interdiscipli-
nárnej spolupráce a ani ako objekt teoretic-
kého skúmania. Čo sa však môže zdať nové 
či málo výrazné, je pozornosť venovaná sci-fi 
filmu1 v architektonickej teórii.

Mesto je častým objektom rôznych kvali-
tatívnych aj kvantitatívnych výskumov. Väčši-
nou ide o skúmanie klasického mesta – mesta 
hmotného, v ktorom žijeme, v ktorom trávi-
me čas, v ktorom bývame, mesta, v ktorom 
(ne)funguje doprava. Mesto, ktoré nás živí. 
Občas sa však pozornosť teoretikov obráti aj 
na iné ako reálne mestá. Mesto ako symbol2, 
mesto ako text3, mesto ako človek4 či mesto 
v dávno zabudnutom význame štátu. Takýto 
prístup k fenoménu mesta je vlastný aj archi-
tektom či urbanistom. 

Počas takýchto úvah architekti často za-
blúdili k víziám ideálnych miest či miest bu-
dúcnosti. A tak je architektonická teória pop-
retkávaná rôznymi imaginárnymi mestami, 
viac či menej zdokumentovanými. V tomto 
príspevku sa budeme venovať aj víziám mes-
ta, a to netradične víziám zo sci-fi filmov. Vý-
skum je vedený formou postštrukturalistickej 
úvahy na interdisciplinárnom pozadí spájajú-
com architektúru, urbanizmus, kinematogra-
fiu, filozofiu a sociológiu.

VýznaM SLoVa vízia 
Víziami v tomto príspevku rozumieme pred-
stavy, obrazy mesta budúcnosti. Nejde o ná-
vrh plánovaného mesta. Plánovanie miest má 
bohatú históriu a siaha do dávnejšej minu-
losti, ako je osoba Hippodamusa (5. storo-
čie pred Kr.), považovaného za zakladateľa 
územného plánovania. Bolo typické už aj pre 
staršie kultúry ako minojská, mezopotámska 
či egyptská kultúra. No v súčasnosti sa často 
stretávame s tým, že slovo vízia sa používa aj 
na označenie architektonického návrhu, štu-
denti chcú často prezentovať „ich vízie“. No 
slovo vízia, aj zo svojej etymologickej podsta-
ty, označuje predstavu „umiestňovanú“ v ďale-
kej budúcnosti či v snoch a túžbach. Vo svojej 
pôvodnej podstate ide dokonca o predpoveď 
budúcnosti. 

Slovo pochádza z latinského visionem – akt 
videnia, zrak, veci videné. Význam anglicko-
francúzskeho visioun je niečo videné v predsta-
vách alebo v nadprirodzenom. Francúzske visi-
on je zrak, pohľad, vzhľad, sen, nadprirodzené 
videnie.5 Cez etymologický vývoj slova a jeho 
prenesenie do ďalších jazykov sa dostaneme 
k slovenskému slovu videnie, ktoré okrem zá-
kladného významu spojeného so zrakom, má 
aj ten prenesený – videnie budúcnosti. V tomto 
tvare toto slovné spojenie určite neoznačuje 
návrh plánovaného mesta či architektúry. Jed-
noznačne ide o víziu umiestnenú vo vzdiale-
nejšej budúcnosti.
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Rovnako je potrebné spresniť aj spôsob po-
užitia slova futuristický. V našom príspevku je 
to význame orientovaný na budúcnosť. 

VÍZie mesta budÚCnOsti
Vízie budúcnosti boli odjakživa súčasťou kul-
túry civilizovaných spoločností. Niektoré na 
seba brali odvážnu ambíciu provokovať, iné 
ostali túžobnou utópiou, obávanou dystópi-
ou či len náhodnou predstavou. Spôsoby pre-
zentácie týchto obrazov o budúcnosti sa me-
nili a pribúdali spolu s pokrokom. Od prvých 
predpovedí budúcnosti na stenách chrámov 
cez spisy gréckych filozofov, stredoveké trak-
táty, vedecko-fantastické romány, futuristické 
maľby až po realistické rendre, ponuré skice 
konceptuálnych umelcov 21. storočia či efekt-
mi preplnené sci-fi filmy. 

Tieto predstavy boli zamerané rôzne, nie-
ktoré boli ideologické, iné náboženské, často 
boli istou formou reakcie na politické a spo-
ločenské dianie. Architekti, urbanisti a iní 

teoretici neostávali pozadu a zhmotňovali 
svoje predstavy do vízií mesta budúcnosti.

Vízie a predstavy mesta všeobecne, ako ta-
jomného miesta spojeného s mytológiou a ná-
boženstvom tej-ktorej civilizácie, boli vždy sú-
časťou histórie, no málokedy išlo o koncepty 
vytvorené staviteľmi miest. Tajomná Atlantí-
da, ríša kráľovnej zo Sáby, krajiny z príbehov 
Gulliverových ciest, posvätná Valhala, kres-
ťanský Raj či hinduistická Shambhala. Opi-
sy bájnych ríš z literatúry či vízie miest boli 
spojené s tradíciou, symbolikou a s túžbou po 
ideáli. Pramálo išlo o vízie v zmysle návodu 
či odporúčania. Tie nájdeme najmä u gréc-
kych a rímskych filozofov. Platónovo mesto, 
jednotný živý organizmus, prepojený s príro-
dou, v ktorom vládna vrstva filozofov udržuje 
občiansku svornosť, spokojnosť a prosperi-
tu, a to aj za cenu systému, ktorý nesie zna-
ky totality.6 Alebo Aristotelova myšlienka, že 
mesto má byť tak veľké, aby ľudský hlas do-
ľahol z jedného konca na druhý, má dnes už 

len metaforický význam. Dokonca v dnešnom 
meste popretkávanom digitálnymi komuni-
kačnými sieťami naberá cesta hlasu z jedného 
konca na druhý koniec ďalší rozmer, nad kto-
rým možno uvažovať.7 Naznačuje to snáď na-
ozaj bezhraničnosť globálneho mesta? Súhla-
sil by Aristoteles s takýmto prenesením jeho 
myšlienky? Či Vitruviove rady, ako postupovať 
pri stavbe miest, založené na geografických 
znalostiach.8 

Od 15. storočia postupne vznikalo mnoho 
filozofických traktátov, ktoré sa snažili kon-
krétnejšie definovať pravidlá, zásady a prin-
cípy výstavby miest – teda istú víziu, ako má 
mesto vyzerať, ako mesto bude vyzerať. K au-
torstvu filozofov sa pridalo viac architektov 
a urbanistov a konceptov ideálnych stredove-
kých miest stále pribúdalo. Filareteho mesto 
Sforzinda, ideálne opevnené mestá rôznych 
tvarov, s ortogonálnou či radiálnou uličnou 
sieťou od talianskych a nemeckých architek-
tov. Vízie výškovej budovy pre 500 ľudí od 

1  Vízia Paríža od architekta Vincenta callebauta 
copyright vincent Callebaut https://s3.amazonaws.
com/vice_asset_uploader/files/142107828302___
panoraMiC_view_of_paris_froM_notre_daMe.jpg
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Jacquesa Perreta či prvých low-cost budov od 
Giorgia Vasari il Giovaniho. Totalitné vízie 
barokových architektov, pochmúrna predsta-
va podzemného sveta od Giovanni Battistu 
Piranesiho poznačená romantizmom, uto-
pické architektúry Francúzov Etienne-Louisa 
Boulléeoho a Claude-Nicolasa Ledouxa. Cez 
reakcie na zmenu tváre mesta po priemysel-
nej revolúcii. Sociálne zamerané vízie Roberta 
Owena, Charlesa Fouriera, Wiliama Morrisa či 
zeleného mesta Ebenezera Howarda, Sulliva-
nove výškové budovy, sociálnu utópiu Tonyho 
Garniera, Le Corbusiera. Po koncepty veľkých 
systémov ako metropolis. Futuristické výškové 
monumenty Antonia Sant´Elliu, El Lissickij-
ho či Frank Lloyd Wrighta. Skupiny Archig-
ram, Metabolisti, guľaté vízie Richarda Buck-
minstera Fullera. Až sa postupne dostaneme 
k súčasným teoretikom, architektom a ich 
víziám. 9,10,11,12 Zaujímavé však je, že dnešné 
vízie mesta nájdeme aj mimo architektonickej 

teórie, a to v zábavnom priemysle. Ten je plný 
filmov, seriálov, komiksov či hier, ktoré zo-
brazujú svet zajtrajška, teda často aj obraz 
mesta budúcnosti. Nejde však o nový jav. Ví-
zie mesta boli aj v minulosti súčasťou literár-
neho žánru alebo sa často objavovali u malia-
rov. Môžeme však tvrdiť, že šírenie a výskyt 
takýchto vízií bol obmedzený a publikum 
(prijímatelia) týchto vízií nebolo väčšinové. 
No dnes je situácia iná. Architektúra sa zača-
la objavovať vo svojej, najmä pre laickú verej-
nosť atraktívnej, digitálne vytvorenej podobe 
vo filme, reklame, videohrách a počítačových 
hrách. Automaticky sa tak rapídne zvýšil po-
čet prijímateľov (pozorovateľov) týchto vízií 
a predstáv o svete budúcnosti. Keď vezmeme 
do úvahy silu filmového média, je namieste 
zamyslieť sa, či ľudia v dnešných civilizova-
ných spoločnostiach sú vôbec schopní vytvoriť 
si svoju vlastnú víziu mesta budúcnosti. Víziu 
čistú, ich vlastnú, podvedome neovplyvnenú 

2  Vízia mesta z filmu Loganov útek. s povolením autora 
(Kenneth Kirkpatrick) http://theworldoflogansrun.net84.
net/newlogancity.jpg

ALFA02_2015.indd   52 28/07/15   16:01



VÍZie mesta V sCi-Fi FilmOCh 

alFa 2 / 2015 53

filmom videným pred troma rokmi či reklam-
ným pútačom zahliadnutým z okna autobusu 
na ceste domov. 

je FilmOVÉ sCi-Fi mestO 
arChitektÚra? 
Po tejto úvahe sa ako protiargument môže vy-
noriť otázka, či je filmová architektúra vôbec 
architektúrou. Odpovede na otázku Čo je to 
architektúra? sa historicky vyvíjali, rovnako 
ako architektúra sama. 

Od Vitruviovho prastarého tvrdenia13, že 
architektúra je umenie stavať cez abstraktnej-
šiu predstavu Etienna-Louisa Boullée, v ktorej 
architektúra začína už predstavou. „Je to čin-
nosť ducha, tento tvorivý akt, ktorý vytvára ar-
chitektúru, ktorú potom môžeme označiť ako 
umenie vystavať akúkoľvek budovu a doviesť 
stavbu do konca.“14

Je pravdepodobné, že Boullée tak vehe-
mentne zastáva abstraktnú architektúru pred-
stavy, lebo sa sám venoval vytváraniu vízií, 
často utopistických, nereálnych. Tie ostávali 
víziou a nepretavil ich do fyzicky postavených 
diel. Podľa Vitruviovej definície architektú-
ry by teda zrejme obsah jeho škíc ňou nebol, 
s čím by autor zrejme nesúhlasil.

Boullée zároveň vo svojej eseji uvádza mot-
to, ktoré je pre neho programové „Ed io anche 
son pittore (Som aj maliarom).“15 Rovnakú 
myšlienku nájdeme aj u Ledouxa: „Vous qui 
voulez devenir Architecte, commencez par 
etre peintre (Vy, ktorí sa chcete stať architekt-
mi, začnite najprv ako maliari).“16 Architektú-
ru označuje ako obraz, ktorý je tvorený pôso-
bením telies.

Boullée túto myšlienku posúva ešte ďalej 
a hovorí o poézii, ktorá je v architektúre: „Ná-
vrhy nie sú na to, aby sa podľa nich stavalo, 
nie sú však ani čistým samoúčelom, ale majú 
sa dostať ako zbierka príkladov do imaginár-
neho múzea architektúry.“17

Úvahy a polemiky na túto tému sa teda 
v histórii líšili a menili. Na obťažnosti defi-
novať presne, čo je architektúra, pridávali aj 
rôzne novovznikajúce formy zobrazovania 
a médiá. Až sa dostaneme do súčasnosti, kde 
pri používaní nových pojmov, ako napríklad 
digitálna architektúra, je naozaj náročné vy-
medziť jednu presnú definíciu.

 Ako Marian Zervan naznačil v panelovej 
diskusii rese talk18, architektúra sa dá vidieť, 
ale dá sa aj písať a čítať. Na tom stavia aj vo 
svojej práci Otázka „Čo je architektúra?“ a tri 

podoby odpovedí na ňu. V úvodnej časti tex-
tu veľmi obšírne vysvetľuje a na príkladoch 
demonštruje, ako rozdielne možno chápať 
architektúru.19 Inak ju vníma a definuje kri-
tik architektúry, filozof, teoretik, estét a inak 
historik. Architektúru potom ďalej predstavu-
je postupne ako auru, symbol a priestor a es-
tetickú funkciu.20 Na odvodenie týchto troch 
prirovnaní mu ako základ slúži text, v ktorom 
vidí architektúru.

V spomínanej diskusii na podrobnejšie 
vysvetlenie dodáva, že všetko, čo je nejakým 
spôsobom možné vztiahnuť k priestoru, je 
architektúra. Vysvetľuje to na príklade stolič-
ky a stola. „Kedy sa stane stolička architektú-
rou? Kedy sa stane stôl architektúrou? No vte-
dy, keď sa podieľa na utváraní priestoru, keď 
nejakým spôsobom viaže priestor, keď tvorí 
vzťahy k priestoru.“21

Virtuálna architektúra sa podieľa na utvára-
ní priestoru – toho virtuálneho.

Filozof Jacques Derrida v rozhovore s Pet-
rom Eisenmanom povedal: „Architektúru 
možno objavovať a skúmať mimo architek-
túry a možno ju nájsť aj vnútri architektúry, 
čo znamená, že príležitostne môže byť viac 
architektúry v knihe ako v budove alebo viac 
literatúry v práci architekta ako spisovateľa.“22

Takže opis mesta budúcnosti v diele Phili-
pa K. Dicka Snívajú androidi o elektrických oveč-
kách? je architektúra, virtuálne budovy, ktoré 
tvoria priestor počítačovej hry Mass Effect sú 
architektúra, fantastické mesto zajtrajška z vi-
zualizácií vytvorených v počítači v 3D progra-
me, aj futuristické mesto bez dna z filmu Piaty 
element je obraz architektúry. Text, hra, ren-
der a film sú len nosičmi, teda médiom na zo-
brazenie týchto vízií architektúry budúcnosti.

Tieto tvrdenia by však neuspeli u mnohých 
architektov teoretikov. Napríklad podľa Bruna 
Zeviho je architektúra len to, kde vstúpi člo-
vek, kde je prítomný. Všetko ostatné architek-
túrou nie je.

Na druhej strane aj publikácia Architectu-
re Now! 4 od Taschenu23 poskytujúca prehľad 
dnešnej architektúry obsahuje príklady vízie 
mrakodrapu s vertikálnym parkom, pavilónu 
vygenerovaného počítačovým programom ab-
strahovaním z tvaru mozgu či výškovú budo-
vu skladajúcu sa z obytných jednotiek v tvare 
bublín. V knihe sú zastúpené len formou ren-
drov – vizualizácií a aj napriek tomu sú za-
radené rovnocenne medzi realizácie Stevena 
Holla či Rema Koolhaasa.

Rovnako v katalógu rodinných domov Ro-
dinné domy trochu inak24, od ateliéru APEXa 
nájdeme na záver, medzi poslednými ponúka-
nými projektovými dokumentáciami aj návrh 
levitujúceho rodinného domu v tvare gule. 
Pri kolónke Cena projektu je ležatá osmička 
a smajlík, čo naznačuje autorov zmysel pre 
humor. Ale už len samotný fakt, že tento ná-
vrh zahrnuli do obšírneho a profesionálneho 
katalógu, je malým dôkazom toho, ako futu-
ristické vízie postupne ovplyvňujú vnímanie 
architektúry.

Je zaujímavé sledovať, že aj bez oficiálnych 
teoretických zdôvodnení či exaktných definí-
cií si virtuálna architektúra sama nachádza 
miesto medzi tradičnými architektúrami. Roz-
mer architektúry je teda podľa teoretikov väč-
ší, než sa zdá na prvý pohľad. Tento rozmer 
je ešte ďalej rozširovaný stále sa formujúcimi 
definíciami už spomínanej virtuálnej a digitál-
nej architektúry. Ako uvádza William J. Mit-
chell: „Architektura už není jen hrou objemů 
a hmot ve světle. Nyní obsahuje i hru digitál-
ních informací v prostoru.“25

aktuálnOsť tÉmY
Keď zo spomínaných teoretických východísk 
dospejeme k záveru, že aj vizualizácia zobra-
zuje architektúru, môžeme rovno poukázať 
na obrazy mesta nachádzajúce sa vo filme. 
Vizualizácie Paríža od belgického architekta 
Vincenta Callebauta (→ 1) obletela  internet 
a podnietila diskusiu architektov. O jeho fu-
turistické vízie je seriózny záujem a sympatie 
im vyjadrila aj samotná primátorka mesta Pa-
ríž. No o čo sú horšie vízie mesta, ktoré nájde-
me v sci-fi filmoch? Tak napríklad vízia mes-
ta z filmu Loganov útek (Logan´s run) z roku 
1976 (→ 2) ponúka premyslený a pomerne de-
tailný koncept ekologického mesta budúcnos-
ti a z vizuálnej stránky môže smelo konkuro-
vať víziám Vincenta Callebauta. Neberieme 
tieto vízie vážne, lebo sú súčasťou zábavné-
ho priemyslu? Alebo im na serióznosti uberá 
fakt, že autormi často nie sú architekti? 

Skúmanie mesta budúcnosti cez sci-fi film 
(alebo film všeobecne) predsa len našlo svoje 
uplatnenie. Nejde o častý prístup ku skúma-
niu vízií mesta, ale pociťujeme jeho narasta-
júcu aktuálnosť. Dôvody na obhajobu, prečo 
je to tak, nájdeme u viacerých autorov. Zo 
všeobecného hľadiska za všetko hovorí celko-
vo sila médií, ktorým sa venovalo viacero vý-
skumov. Už v roku 1966 niekdajší dekan pre 
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Spoločenské vedy, z Hunter College, profesor 
Walter Weiss uznal, že masmédiá ovplyvňujú 
vo veľmi veľkej miere naše správanie, záujmy, 
názory a hodnoty.26 

Neskôr holandský profesor Denis McQuail 
poukázal práve na nebezpečenstvo súvisiace 
so silou médií, úvahy pritom smeruje k otáz-
kam osobnej slobody a kontroly.27 

Film rozhodne patrí medzi masmédiá, kto-
ré sú mienkotvorné. Obraz šťastnej rodiny 
pre mnohých reprezentuje montovaný dom 
na predmestí, kde v predzáhradke okolo otca 
polievajúceho trávnik pobehujú deti a ich mi-
láčik bernardín. Až prekvapujúce množstvo 
ľudí uverilo, že bojovník za slobodu Škótska, 
William Wallace mal skutočne dieťa s anglic-
kou princeznou. A to len preto, že scénu naz-
načujúcu tento fakt, videli vo filme Mela Gib-
sona. Americký policajti sa pri zatýkaní musia 
pasovať s požiadavkou obvinených o „neexis-
tujúci“ posledný hovor, na ktorý majú údajne 
právo. Takéto právo v Spojených štátoch ne-
existuje, no všeobecné vzdelanie šírené skrz 
film je silnejšie.28 

Kanadský teoretik médií Marshall Mc-
Luhan rozdelil médiá na horúce a studené, 
podľa toho, aká miera interakcie je potrebná 
medzi človekom a médiom.29 Na spracovanie 
informácií prezentovaných studeným médiom 
je potrebná oveľa vyššia duševná aktivita, ako 
na spracovanie informácií prezentovaných 
horúcim médiom. Na druhej strane, človek vy-
stavený studenému médiu, nezapája vo veľkej 
miere do procesu spracúvania informácií svo-
je zmysly. Intenzita pôsobenia na ne je nízka 
a práve preto je na správne spracovanie infor-
mácie potrebná vyššia vlastná duševná aktivi-
ta. Horúce médium teda využíva možnosť pô-
sobiť intenzívne na zmysly a tak komunikovať 
informáciu jasnejšie a priamejšie. Film spolu 
s rádiom a televíziou patrí k horúcim médi-
ám, zatiaľ čo magazín, komiks či telefón sú 
zástupcovia skupiny studených médií. McLu-
hanova teória len podčiarkuje vážnosť a spô-
sob vplyvu filmu na všeobecnú mienku. 

Pri vplyve filmu na spoločnosť je uplatnený 
základný princíp vidieť – vedieť 30, ktorý pou-
žívame od malička. Veď už malé deti sa učia 
pozorovaním okolia. V zmysle tohto jednodu-
chého vzťahu je film so svojou schopnosťou 
ovplyvňovať masy zaradený, spolu s ďalšími 
druhmi masmédií, medzi socializačné inšti-
túcie. Udáva smer nielen v trendoch ako je 
móda, hudba či lifestyle, ale zasahuje aj do 

pomerne vážnych sfér, ako je vnímanie dobra 
a zla, je mienkotvorný, ovplyvňuje aj starostli-
vosť o zdravie či dokonca spôsobuje psychické 
poruchy.

FilmOVÉ mestO akO 
Virtuálna arChitektÚra
Z architektonického hľadiska patrí filmové 
sci-fi mesto k virtuálnej architektúre. Preto sú 
vízie mesta zo sci-fi filmov súčasťou výskumu 
dizertačnej práce Tomáša Amtmanna s náz-
vom Virtuálna architektúra.31 Pre obšírnosť 
témy sa venuje filmovému médiu len čiastoč-
ne, ale to práve preto, aby ostal priestor na 
poukázanie prítomnosti podobných vízií aj 
v iných médiách, ako sú napríklad videohry 
a internet. 

„Predtým než architekti vážne pristúpili 
k formovaniu priestoru pre digitálne platfor-
my, testovacím inkubátorom, ktorý pomáhal 
utvárať možné princípy navrhovania v tomto 
novom prostredí, bolo médium filmu a počíta-
čových hier.

Kinematografia vychádzajúc z vedecko-fan-
tastickej literatúry formovanej Philipom K. 
Dickom, W. Gibsonom a ďalšími priniesla vi-
zualizáciu textu do

rozpohybovaných obrazov. Sci-fi literatúra 
narába s pojmami ako virtuálna realita, kyber-
priestor, klonovanie, genetické inžinierstvo, 
umelá inteligencia a film sa zdá byť vhodným 
médiom testovania ich vizuálnej podoby. 

Vedecko-fantastická kinematografia je jed-
nou z prvých, ktorá implementovala počítače 
a využitie softvéru pri tvorbe virtuálnych kon-
štruktov a architektúr.“32

Podobný názor prezentuje vo svojej prá-
ci aj Martin Uhrík. Diskusiu však rozširu-
je o slovné spojenie digitálna architektúra, 
ktorej sa venuje jeho publikácia.33 „Digitálna 
architektúra založená na extenzii vnímania 
manipuluje naše zmyslové zážitky. Používa 
dve stratégie. Jedna čerpá z práce s médiami 
a reklamou. Vytvára nové zážitkové priestory 
založené na multimédiách rozširujúcich kla-
sický priestor architektúry. Najľahšie nám po-
stup približuje metafora okna. Fyzické okno 
prepája dva od seba oddelené priestory. Di-
gitálna obdoba okna prepája fyzický priestor 
s priestorom virtuálnym. Druhou stratégiou je 
integrovanie rozšírenia percepcie priamo do 
povrchov vytvárajúcich architektúru. Hranič-
ným bodom sa stáva v tomto prípade hyperpo-
vrch. Celý priestor architektúry je reaktívny. 

Percepčné rozhranie komunikuje s človekom 
okupujúcim jeho priestor.“34 Ďalej, na zákla-
de Šimkovičových35 formulácií možno tvrdiť, 
že digitálna architektúra vlastne patrí medzi 
virtuálne architektúry, podobne ako filmové 
sci-fi mesto. Takže predpokladáme, že dané 
závery možno uplatniť aj pri posudzovaní fil-
mového sci-fi mesta. To nám teda môže slúžiť 
ako pomyselné okno (Uhrík) alebo testovací 
inkubátor (Amtmann) na posudzovanie a ove-
rovanie možností mesta budúcnosti. Alebo 
je tento virtuálny svet (podľa druhej Uhríko-
vej stratégie) len rozšírením nášho fyzického 
sveta? 

e-tóPia
S podobnými úvahami ako Amtmann a Uhrík 
sa pohráva aj William J. Mitchell vo svojej 
publikácii E-topia: život ve městě trochu ji-
nak.36 Hovorí o existencii e-tópie, ako virtu-
álneho ekvivalentu k nášmu fyzickému svetu. 
„Tato nová vrstva spůsobí posun ve funkcích 
a hodnotách stávajících součastí městského 
prostředí a radikálně přetvoří jejich vztahy. 
Výsledné nové vzorce městského osídlení bu-
dou mít některé typické znaky, jako například 
sloučení bydliště i pracoviště, měststké čtvr-
ti pulsující životem dvacetčtyři hodin denně, 
volně pospojované a rozvětvené konfigurace 
elektronicky zprostřetkovanných veřejných 
prostor pro setkávaní, flexibilní decentralizo-
vané systémy výroby, marketing a distribuce, 
a v neposlední řade elektronicky objednáva-
né a dodávané služby. Tento vývoj přinese 
novou intelektuální a profesní agendu archi-
tektům, urbanistům a všem, kdo se zabývají 
prostory a místy v nichž trávime náš každo-
denní život.“37 Tento názor celkom koreš-
ponduje aj s názormi niektorých súčasných 
filozofov. Peter Sloterdijk premieta do svojej 
filozofie geometrické tvary – gule, (ang. sp-
heres – gule, bubliny).38 Veľmi zjednodušene 
povedané – bubliny v jeho teórii majú rôznu 
mierku. Tá najmenšia sa odohráva na úrov-
ni každého z nás. Každý má vlastnú bublinu 
svojho virtuálneho sveta, v ktorom je. A pod-
ľa veľkosti bubliny je potom odvodená miera 
interakcie s reálnym svetom. Ak je bublina 
príliš veľká, naša interakcia s reálnym svetom 
je menšia, a naopak. Môžeme to prirovnať 
k chôdzi po meste, s nasadenými slúchadla-
mi a obľúbenou piesňou. Myseľ blúdi v na-
šom virtuálnom svete a je len málo prítomná 
v tom reálnom. Interakcia s naším skutočným 
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svetom je potom naozaj minimálna. Až natoľ-
ko, že si nevšimneme známu osobu, ktorá nás 
zdraví alebo výmoľ na chodníku. Táto bublina 
sa zväčšuje s možnosťami, ktoré nám otvára 
internet a sociálne siete. Vhodný príklad je 
fenomén neustáleho pozerania do mobilného 
telefónu. 

Tento virtuálny svet začína byť nebezpečne 
blízko prepojený s naším fyzickým svetom, 
čo má dosah aj na architektúru a urbanizmus. 
Nielenže slovné spojenie „je vo vlastnom sve-
te“ začína byť doslovné, ale táto neprítom-
nosť prítomných ľudí zapríčiňuje, že hmotne 
vyčlenený priestor začína mať pre nich iný 
význam. Architektúra a urbanizmus budú 
pravdepodobne musieť časom na tieto zmeny 
reagovať. „Budovy, čtvrti, města a velkoměsta 
si i potom, co proběhne digitální revoluce, po-
drží mnohé ze svých dnešních vlastností. Na 
pozůstatcích minulosti bude spočívat globál-
ní konstrukce vysokorychlostních telekomu-
nikačních spojů, chytrých míst a softwearu, 
bez ktorého se neobejdeme – podobně jak ose 
člověku vyvinuly novější nervové struktury na 
starém ještěřím mozku... Nová náplň práce 
se přirozeně deli do několika různých rovin, 
které jsou námětem následujících kapitol této 
knihy. Musíme zavést nezbytnou digitální te-
lekomunikační infrastrukturu, vytvořit nové 
chytrá místa za pomoci hardwaru i tradičních 
architektonických prvků a také vyvinout soft-
ware, který by taková místa aktivoval a uvedl 
je do života. Konečně si musíme představit 
nové architektonické prostorové konfigura-
ce v měřítku domu, čtvrti, města a regionu: 
nové útvary udržitelné z hlediska životního 
prostředí a ekonomiky, které budou společen-
ským i kulturním přínosem v dnešním propo-
jenost světě, ve kterém již vzdálenost není na 
obtíž, ale ani nás už nechrání před výzvami či 
hrozbami... Abychom dosáhli tomuto úkolu, 
je třeba rozšířit definici architektury a urba-
nismu tak, aby obsáhla vedle fyzických i virtu-
ální místa...“39

Takže môžeme povedať, že v súčasnosti 
existujú vedľa seba dva svety – jeden fyzický 
– analógový a druhý digitálny, síce stvorený 
ľuďmi, no obývaný strojmi. Ako napísal Paul 
Saffo, vedec zaoberajúci sa predpovedaním 
vývoja „... tento digitálny svet navštevujeme, 
nazeráme doň svetlíkmi počítačových moni-
torov a manipulujeme ho pomocou kláves-
nice s myšou. Počíname si pritom podob-
ne ako technik pracujúci s rádioaktívnym 

materiálom, ktorým manipuluje v boxe s po-
mocou návlekov na ruky a umelých ramien. 
Naše stroje manipulujú digitálny svet priamo, 
ale málokedy si uvedomujú analógový svet, 
ktorý obklopuje ich kyberpriestor“.40

Niektorí teoretici dokonca posúvajú disku-
siu do extrémov, v ktorých vyjadrujú obavu 
z tohto virtuálneho sveta. Do istej miery cí-
tiť obavu aj z Mitchellových úvah. Jasne však 
naznačuje, že stále je možnosť uchopiť tento 
proces a riadiť ho. 

Iného názoru je Adam Greenfield, americký 
urbanista a spisovateľ. So svojou pracovnou 
skupinou Urbanscale sa snažia riešiť súčasné 
problémy moderného mesta. V eseji Against 
the Smart City jasne vyjadruje nesúhlas s tým-
to trendom. A to práve kvôli komplexnosti 
a zložitosti, do ktorej sa dostali dnešné mo-
derné mestá. Zdá sa mu zbytočné umelo in-
tegrovať do tohto systému digitálne technoló-
gie, lebo ľudské konanie sa nedá predpokladať 
a nepodlieha vzorcom, s ktorými pracujú tieto 
technológie. Súčasný mestský priestor je taký 
náročný, že je nemožné pre obyčajného člove-
ka pochopiť ho, nie to ešte rozumne vyriešiť 
tento problém.41 Na konferencii Resite v Pra-
he v roku 2014 jasne odsúdil fenomén Smart 
City, lebo z jeho pohľadu smeruje k totalite 
v meste. Podľa Greenfielda Smart City pracu-
je s dátami (kamerové záznamy, nahrávky, 
štatistiky...), ktoré sa koncentrujú v jednom 
mieste vyhodnocovania výsledkov. To pre 
neho predstavuje len zamaskovanú príležitosť 
pre veľké spoločnosti, prebrať prehľad nad to-
kom informácií a využiť ich vo svoj prospech. 

Pri týchto úvahách nad e-tópiou sa film 
ponúka ako možnosť overiť tieto princípy vo 
virtuálnej realite sci-fi žánru. 

sCi-Fi Film – PredPOVeď alebO 
VYlÚčenie mOŽnej budÚCnOsti?
Skúmať vízie mesta cez sci-fi film je náročná 
úloha. A to najmä z toho dôvodu, ako je sci-fi 
žáner koncipovaný. Žáner science fiction re-
prezentujú príbehy v rôznych formách, ktoré 
stavajú na vedeckých poznatkoch, teóriách 
a špekulujú o vplyvoch možných budúcich 
udalostí na človeka. Tieto udalosti racionálne 
vysvetľuje, sleduje ich následky a dosah no-
vých zmien na ľudí. Je to forma fantázie, kto-
rá predpokladá a na logickom základe extra-
poluje možnosti cestovania vesmírom, časom 
atď. V súčasnosti sa sci-fi žáner vyformoval 
do podoby, keď sa odohráva v alternatívnej 
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prítomnosti, predpojatej minulosti alebo 
v predpokladanej budúcnosti, pričom všetky 
premeny, na ktoré je dej zameraný, sú posta-
vené na technologickom pokroku a spoločen-
ských zmenách súčasnosti.42

Na opačnej strane, na základe znalostí 
existujúcich vízií sci-fi žánru a ich doterajšie-
ho prehodnocovania odborník na sci-fi žáner 
a popkultúru Juraj Malíček tvrdí, že sci-fi žá-
ner spravidla zobrazuje budúcnosť, ktorá je/
bola očakávaná, no nepríde/neprišla. Sved-
čí o tom aj základný fakt, že veľa vízií (filmy 
s rokom výroby pred rokom 1990) umiestňo-
vali svoje predstavy do blízkej budúcnosti, do 
rokov našej súčasnosti. Takže vieme naozaj 
objektívne posúdiť, čo sa z daných predstáv 
stalo skutočnosťou a čo nie. Napríklad noto-
ricky známy film Blade Runner z roku 1982 
sa odohráva v roku 2019, film 2001: Vesmír-
na odysea z roku 1968 sa odohráva v roku 
2001 alebo film Things to come z roku 1936 

sa odohráva v roku 2036. No dnešné mestá 
a architektúra sa ani trochu nepriblížili svetu 
vykreslenému v týchto snímkach. 

Núka sa preto otázka, či zosystematizova-
ním tohto javu nie je, naopak, možné vylúčiť 
istú víziu budúcnosti. Zatiaľ však doterajšie 
diskusie a štúdie nestačia na vyslovenie záve-
ru k tejto problematike.

Niečo podobné uvádza aj Barbara Mennel 
vo svojej publikácii Cities and Cinema. Tvrdí, 
že mesto samotné nepredpovedá budúcnosť, 
a zvlášť nie preto, že budúcnosť nemôže byť 
viazaná na materiálový a technologický vývoj 
alebo na vystavané prostredie. Namiesto toho 
tieto súčasné, postmoderné sci-fi príbehy len 
umocňujú náročnosť rozoznať realitu od vir-
tuálne náhrady.43 

Čo však nesmieme opomenúť, je význam 
mesta v sci-fi žánri pre samotný sci-fi žáner. 
V našich úvahách skĺzavame k tomu, že mes-
to zo sci-fi filmov skúmame a posudzujeme 

vytrhnuté z kontextu deja, čo pre odborníkov 
na sci-fi predstavuje svätokrádež. Mesto sa-
motné je veľmi dôležité pre celkový dej sci-fi 
príbehov. Takmer vždy predstavuje symbol, 
ktorý dopĺňa, dopovie či naznačí mnohé ne-
vypovedané, zamlčané časti skladačky. Alebo 
len umocní dojem a náladu celkového obra-
zu. Tak sa dostávame aj k výtvarnosti, ktorá 
je typická pre sci-fi žáner. Ide o pochmúrne, 
tmavé obrazy, ktoré cielene evokujú negatív-
ny pocit z budúcnosti. To vyplýva čiastočne 
aj zo spomínanej podstaty sci-fi filmu – svo-
je obrazy budúcnosti stavia na technickom 
a vedeckom pokroku súčasnosti. Ten smeruje 
k digitalizácii, k robotifikácii, k zintenzívňova-
niu zástavby atď... no najmä, je veľmi rýchly 
a premenlivý.

3  Porovnanie le corbusierovej  vizie.  
hore: s povolením autora (vasilije ristović) http://th06.
deviantart.net/fs70/pre/i/2012/229/f/2/radiant_city_by_
waskogm-d5bgbcb.jpg 
dole: http://vignette1.wikia.nocookie.net/
inception/images/9/92/limbo.jpg/revision/
latest?cb=20130729000602
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kategOriZáCia sCi-Fi miest
Z predchádzajúceho úryvku je dosť pochopi-
teľné, že vízií budúcnosti pribúda stále viac 
a viac, v rôznych formách. Okrem iného ra-
pídne narastá aj počet sci-fi filmovej produk-
cie a to „exponenciálne“ každý rok. Rovnako 
aj architekti a urbanisti čoraz častejšie skĺza-
vajú k fantazírovaniu o víziách mesta budúc-
nosti. Nové technológie a počítačové softvéry 
filmárom a architektom umožňujú zobraziť 
aj tie najbláznivejšie predstavy. No aj napriek 
rôznorodosti prostriedkov a neobmedzenosti 
technológií stále nachádzame medzi víziami 
mesta (zo sci-fi filmov či vizualizácií) veľmi 
silné rovnaké znaky. 

Tu sa vynára ďalší možný prístup ku skú-
maniu sci-fi mesta. Nájdením a definovaním 
spoločných znakov vízií sci-fi mesta možno 
zostaviť typológiu a tieto vízie kategorizovať. 
Podobný prístup zvolil vo svojom výskume 
aj Zbigniew Konopacki-Maciuk. Sci-fi mestá 

rozdelil na 6 druhov: uzavreté mesto – pev-
nosť, uzavreté mesto – väzenie, štrukturálne 
mesto, mesto bez centra, virtuálne mesto, ply-
núce mesto.44 

V doterajších štúdiách však chýba úvodné 
špecifikovanie sci-fi mesta. Pre ich nespočet-
né množstvo a rôznorodosť je dôležité pres-
ne definovať, čo je sci-fi mesto predmetné pre 
náš výskum a čo nie. Tento krok totiž značne 
ovplyvnil výber filmov výskumu. 

Je nevyhnutné vychádzať zo základnej defi-
nície, ktorá ozrejmí, čo vôbec je mesto.

Jednoducho povedané: „Mesto je zložitým 
amalgámom komplexných sociálnych, spo-
ločenských, kultúrnych, politických a iných 
procesov a javov... Fyzickým prejavom mesta 
je urbánna forma, v istej miere zjednoduše-
nia tvorená štruktúrou objektov a urbánnym 
priestorom.“45 Alebo: „Mesto je komplexným 
systémom, v ktorom dochádza k interakcii 
prírodného (ľudská spoločnosť) a umelého 

4  Porovnanie vizie mesta od Metabol.  
hore: https://www.flickr.com/photos/eager/9267777182/
in/photolist-f7xMgl-7Ko9yo-duvM3r-dv2ndn-77vo3b-
bMa8ee-7Ko9ug-e1apJo-duvMgv-duvMpv-fQnrxc-
fQnQ88-elrqua-3nkdgn-fvKsw-9J6pqg-aKHcnt-5gn9te-
4bdi8r-dqc8Jr-dqc8a8-dqc8tM-dqc8or-dqc8hr-3ngbJp-
71b95b-71x8np-3ngbpb-71b91f-71x8kt-elrqJo-71x8Hr-

71x8xr-elrqqo-8vme6p-f7Q1p4-f7xMdf-f855Ho-f7pQKn-
f7pQqM-f854lo-f854ts-f854c3-f7ppgx-f853as-f7pndd-
f7pnmg-f7pMyK-f7pMb2-f851uq 
dole: http://www.desktopexchange.net/plog-content/
images/movie-pictures/total-recall-wallpapers/total-recall-
city.jpg
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(fyzická entita) systému, pričom umelý sys-
tém je produktom systému prírodného. Skla-
dá sa z množstva“46 „… hierarchických alebo 
zoskupených subsystémov, ktorých typickým 
znakom sú elementy navzájom na seba pôso-
biace horizontálne, ktoré sú zároveň vo ver-
tikálnej interakcii s vyššími organizačnými 
štruktúrami“.47 

K tejto definícii je potrebné pridať isté špe-
cifiká pre potreby našej práce.
•	 Aby bolo jasné, že ide o víziu mesta budúc-

nosti pre ľudí, za jedno z kritérií budeme 
považovať podmienku, aby mesto bolo mi-
nimálne z polovice obývané humanoidnými 
rasami.

•	 Mesto môže byť atypicky umiestnené pod 
zemou, vo vzduchu, pod vodou či na vode.

•	 Pre účel práce nie je nevyhnutné, aby sa 
mesto fyzicky nachádzalo na planéte Zem. 
Je teda možné, aby sa mesto nachádzalo na 
inej planéte alebo aby sa dokonca voľne po-
hybovalo vo vesmíre.

•	 Mesto science-fiction musí spĺňať hlav-
nú definíciu mesta, teda musí byť tvorené 
„štruktúrou objektov a urbánnym priesto-
rom“.48 To znamená, že objekty, ktoré veľ-
kosťou zodpovedajú mierke mesta, ale ne-
spĺňajú predchádzajúcu podmienku a majú 
viac charakter vesmírnej lode, nebudeme 
považovať za mesto science-fiction.

história PrePOjenia 
Filmu a arChitektÚrY
Okrem zamerania sa na fenomén e-tópie pros-
tredníctvom filmu alebo skúmania typológie 
sci-fi miest sa možno zamerať aj na vzájomnú 
spoluprácu filmu a architektúry. 

Kinematografia a architektúra sa totiž me-
dzi sebou prelínali od samej existencie filmu, 
a to nielen v osobách ich tvorcov. Vzniklo 
množstvo štúdií zaoberajúcich sa úzkym vzťa-
hom medzi filmom a architektúrou skúma-
júcich pôvod a dôvod tohto vzájomného spo-
lupôsobenia, jeho vývoj a dosah na súčasný 
svet. K hľadaniu odpovedí na tieto otázky však 
môžeme pristupovať z rôznych uhlov pohľa-
du. Nihan Haciömeroglu vo svojej práci vy-
hradzuje dva hlavné smery pohľadu, a to Film 
v architektúre a Architektúra vo filme, pričom 
žáner science-fiction má v tomto vzťahu špe-
cifickú pozíciu, lebo: „Aby vyrozprával prí-
beh, science-fiction vytvára fiktívny svet, kto-
rý je postavený na vedeckých základoch, buď 
na fakte, alebo prognóze. Dokonca väčšina 

zápletiek vyzerá častejšie ako neuveriteľné 
preháňanie, než aby mali referencie zo sú-
časných udalostí. Žáner science-fiction spo-
lupracuje s architektúrou, aby vytvoril tento 
fiktívny svet, dosť konkrétny na to, aby bol 
predstaviteľný a dosť imaginárny na to, aby 
bol účelný. No to, aby bolo možné analyzo-
vať vzájomný vzťah medzi týmito dvoma mé-
diami, je nevyhnutné mať stručné informácie 
o ich spoločnej histórii.“49 (Voľný preklad 
autorky)

Ako každé masmédium, film má veľmi veľ-
ký vplyv, čo bolo v histórii využívané rôznym 
spôsobom. Ako povedal François Penz: „Ar-
chitekti sú už dlho zapojení do sveta filmu. 
Napríklad, v dvadsiatych a tridsiatych rokoch, 
keď sa architekti pokúšali spropagovať po-
sun v modernej architektúre práve cez film.“50 
(Voľný preklad autorky) Po týchto spomína-
ných dokumentoch sa v architektonickej te-
órii objavilo viacero nových konceptov futu-
ristického mesta, väčšinou zamerané práve na 
metropolis, megalopolis a modernizmus. Tento 
príklad možno zaradiť k prístupu Film v archi-
tektúre, pričom, naopak, použitie architektúry 
ako filmovej kulisy možno jednoducho zara-
diť k prístupu Architektúra vo filme.

Rem Koolhaas nie je jediný, kto sa pred 
dráhou architekta venoval filmu alebo na-
opak. Podľa Dietricha Neumana je to dokonca 
samozrejmé. Veď filmoví tvorcovia, ktorí boli 
pôvodne architektmi, tak prostredníctvom fil-
mu a jeho bezhraničnými možnosťami môžu 
objavovať a overovať potenciál nových tvarov.

Prepojenie architektúry a filmu dokonca 
priviedlo do rozhorčenia jedného z najväčších 
experimentálnych režisérov svojej doby. Luis 
Buñuel sa po premiérovom premietaní filmu 
Metropolis v Madride v roku 1927 zmohol len 
na spontánnu kritiku: „Odteraz a navždy ar-
chitekti nahradia scénografov! Film sa sta-
ne verným tlmočníkom tých najhlbších snov 
architektov!“51

V zmysle tohto prístupu potom možno po-
rovnávať filmové vízie mesta s futuristickými 
víziami z architektonickej teórie. Podobnosť 
medzi nimi je očividná, ako napríklad v prí-
pade filmu Total Recall (2012) a vízie skupiny 
Metabolistov alebo v prípade vízie Le Corbu-
siera a vízie mesta z filmu Počiatok (Incep-
tion, 2010) (→ 3, 4). Z tohto hľadiska je zau-
jímavé sledovať vzájomné ovplyvňovanie sa 
medzi filmom a architektúrou.

„Ve všech případech, ktoré jsou zahrnová-
ny pod název fantastické architektury, máme 
před sebou celou škálu pokusů, z nichž někte-
ré se zdají být vážné, jiné zas úplně protismy-
slné. Přesto se obávam, že hranici nelze nijak 
stroze stanovit. Nikdy totiž předem nevíme, 
z jakého domňele nereálného nápadu vzejdou 
podněty pro skutečný život.“ Karel Honzík 52 

ZáVer 
V predchádzajúcich úvahách sme preniesli 
svoju pozornosť z tradičného hmotného sve-
ta, na ktorý sme zvyknutí, do bezhraničného 
virtuálneho sveta sci-fi filmu. Zámerom bolo 
úsilie dostať filmové sci-fi mesto do pozornos-
ti odbornej i laickej verejnosti, a tak obhájiť 
filmové médium ako jednu z mnohých nových 
foriem využiteľných na prezentáciu futuris-
tických vízií architektúry. Príspevok je časťou 
rozsiahlejšieho výskumu dizertačnej práce na 
tému Mesto vo filme – vízie, utópie, futurizmus, 
ktorá sa snaží podporiť argumentáciu relevan-
tnosti čestného miesta filmových vízií mesta 
v teórii architektúry a overiť možný podvedo-
mý vplyv filmu na vízie vytvorené architektmi. 

Na výskume sa stále pracuje a aktuálnosť 
témy potvrdzuje aj priebežne narastajúci po-
čet publikácií, článkov či esejí venujúcich sa 
danej problematike. Za slovenskú scénu je to 
nedávno vydaná publikácia Imra Vaška Archi-
tektúra pohyblivého obrazu. Nové impulzy, pod-
nety a príspevky do diskusie stále pribúdajú 
a formujú výskum. 

V príspevku sme sa snažili priblížiť aj nie-
ktoré okruhy skúmania (e-tópia) a argumento-
vať opodstatnenosť a aktuálnosť témy. Mesto 
totiž vždy bolo a stále je civilizáciou. Môžeme 
dokonca tvrdiť, že mesto je symbolom civili-
zácie.53 Niečo podobné je čitateľné aj zo sci-fi 
vízií mesta. Tie najkatastrofickejšie a naja-
pokalyptickejšie vízie totiž mesto ani neob-
sahujú. Mesto – symbol civilizácie – je v nich 
zdevastované, neexistuje. Je preto potreb-
né uvažovať nad obrazom mesta budúcnosti 
a hľadať východiská pre ďalšie výskumy. Pre-
dovšetkým preto, že „dnes sa už civilizácia ne-
viaže k pojmu mesto, lebo človek, vráťme sa 
znova k informatike, môže žiť mimo, a predsa 
byť v tomto virvare mestských ideí, mestských 
potrieb, mestských záujmov a mestského spô-
sobu myslenia“.54 
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1 s víziami mesta a s jeho ďalšími úžasnými podobami 
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mieša sa v ňom fantastické a čarovné s reálnym. práve 
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situácie je odhalený v obidvoch prípadoch. Zaujímavý 
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architektúry (a mesta) z dielne architektov a z dielne 
filmárov, ktoré sa prenieslo až do súčasnosti, keď niekedy 
nie je zjavné, či je predmetná vízia mesta výsledkom 
architektonickej súťaže, alebo ide o pútač na nový film. 
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