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braková civilizace

versus

tradiční kultury 
tvůrčí jádro velkých 
civilizací



  

Utzon: Bagsvaerd church 1976



  



  



  



  

J.Coderch

ISM, 1951



  

.ostentativně heroické !

.reklamní obluzování !

.narcistní architektura 
par excellence ! 

.formální rétorika ke 
světu vysoké módy !

WALDEN 7, Barcelona
1970-75, Bofill

.středozemní  
hédónická utopie !
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„citace ...“
„Každý projekt musí uchopit  - s nejvyšší 
přísností – přesný okamžik mihotavého obrazu 
ve všech jeho odstínech, a čím poznáte onu 
mihotavou kvalitu skutečnosti, tím jasnější váš 
projekt bude. To je možná důvodem toho, proč 
jenom okrajová díla (tiché obydlí, víkendový 
dům na míle vzdálený) se uchovala tak, jak byla 
původně navržena.“

Siza



  

.vrstevnatost

.zakotvenost

.zapojení do topografické situace

.zapojení do jemnozrnné textury místní zástavby

.úcta k místním materiálům, řemeslům
 k jemným odstínům místního světla
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MISTR(?)
Mario Botta

budování místa, města v miniatuře, ukazatelé v krajině
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„citace ...“
„Světlo proměňuje výraz v čase. […] 

Detail je prvkem, na němž závisí kompozice 
architektonického díla, a je generátorem 
architektonických obrazů.

„Architektonické materiály zahrnují světlo a vítr.“

Ando



  USA

Andrew Batey + Marc Mack:    

Napa Valley

Harry Wolf: 

Riverfront Plaza, Fort Lauderdale 1982



  ecko?!Ř

„V pracích Antonakakisova ateliéru pak 
Tzonis spatřuje kombinaci topografické 
cesty Pikionisovy s univerzálním roštem 
Konstantinidisovým.“
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.praxe žijící na okraji – kritická vůči 
modernizaci, ale nevzdávající se odkazu 
moderní architektury
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.klade důraz na místo, vědomě svázaná 
architektura .

.místo  – forma
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.architektura tektonického faktu 
namísto série scénografických epizod.
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.světlo, lokální podmínky, 

.žádná UNIVERZÁLNÍ CIVILIZACE
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.hmatové kvality, pocity tepla, chladu, 
vůně zvuky, i ve věku médií 
nenahrazuje zkušenost informacemi

.PROSTOR PŮSOBÍ A INFORMUJE
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.žádné sentimentální předstírání místní 
architektury

? regionálně založená světová kultura ?
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.vzniká v kulturních skulinách, které 
jsou schopné uniknout optimalizačnímu 
náporu univerzální civilizace

.centrum se závislými satelity není 
správný model
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