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Súčasnú roztrieštenú dobu charakterizujú najmä chaos, preinformovanosť, rozkolísané hodnoty,
tlak kapitálu, globalizácia, technické vplyvy, technologické vymoženosti, kvantita, pohyb, rýchlosť, stres, zážitkovosť a zábava. Pod vplyvom rôznych fenoménov sa rozpadol pôvodný obraz
sveta, založený na ideáloch moderny a s ním aj poslanie architektúry, založené na pravde
a morálke, spoločenskej vízii a angažovanosti, zmizol horizont, pocit poriadku.1 Na rozmanitú
škálu javov, podnetov a paradoxov spoločnosť reaguje a spolu s ňou aj architektúra, ktorá vždy
na stave spoločnosti a jej kultúry participuje.2 Švajčiarsky architekt Peter Zumthor hovorí, že
pre neho musí byť v architektúre niečo zvláštne, akési napätie medzi vnútrajškom a vonkajškom:
„Totiž, že v architektuře vyjmeme kousek zeměkoule a vestavíme ho do malé bedýnky (...) vznikne takové
pouzdro, a to nás svádí dohromady a drží pohromadě, může nás být mnoho a může to být i jen jedna
osoba“, no aj o tom, že sa tam odohráva hra individuality a ľudskej spoločnosti, súkromného a verejného, s čím architektúra pracuje.3
Súčasným vzťahom architektúry a spoločnosti, podobou architektúry, otázkou zmyslu a metodológiou interpretácie tvorby sa v dnešnom svete rozkolísaných hodnôt zapodievajú mnohí architekti a teoretici. Nemecký profesor Karsten Harries píše, že v architektonickej komunite už dlhší
čas pretrváva mimoriadny záujem o teóriu a filozofiu a o verbálne výklady architektonických
významov a zámerov. To chápe tiež ako signál, že architektúra si prestala byť istá sama sebou
a vlastnou podstatou.4
V tomto komplikovanom globalizovanom svete a dianí na medzinárodnej architektonickej
scéne sa slovenská architektúra prediera lokálnymi problémami a úskaliami a hľadá svoju identitu a svoje miesto. To je dosť zložitá úloha, spoločnosť na Slovensku nie je architektúre priaznivo
naklonená, dopyt po dobrej súčasnej architektúre sa v slovenskej spoločnosti úplne vytratil. Architektúra sa stavia výlučne zo súkromných zdrojov, je reprezentovaná masívnou produkciou budov
globálneho typu ako administratívne budovy, obchodné centrá, komerčné interiéry, logistické
centrá, bytové komplexy. Tie tvoria krivku záujmu o typologické druhy počas rokov samostatného
štátu. Väčšina z nich bola postavená investične bez ohľadu na vhodnosť a potreby miesta v meste
a v krajine. Kompletné spektrum typologických druhov z verejných zdrojov absentuje. Akosi
vypuklejšie tu na Slovensku vidno, že architektúra sa stala kompozično-materiálovo-svetelnou
zábavou, hmotou, investovaním, módou, dizajnom, kšeftom i reality šou. Architektúra stratila
myšlienku, koncept, prestala byť umením a zaradila sa medzi spotrebný tovar, staviame police
spoločenského hypermarketu.5 Architektúra u nás čoraz väčšmi vyznieva ako mimovoľný výsledok pulzujúceho života, stratila vlastnú váhu aj ideovú podstatu, zračí sa v nej povrchnosť, ako
píše česká architektka Pavla Melková: „Zdieľanie povrchných hodnôt v spoločnosti prináša adekvátne
povrchné prostriedky a jazykom architektúry sa stáva automatizovaná formálnosť.“6 Pritom architektúra nesmie byť automaticky zredukovaná len na plnenie technických a ekonomických parametrov zadania, s cieľom zvládnuť formálne, funkčné a kapacitné požiadavky, architektúra sama je
zhmotnená myšlienka, ako hovorí český architekt Petr Pelčák.7
„My len šijeme loptu, s ktorou iní hrajú tretiu ligu,“8 povedal o tvorbe architektúry v roku 2004
v rozhovore pre SME slovenský architekt Peter Bauer. Tomuto výroku sa síce pripisuje podtext,
že rola architekta sa nemá preceňovať, no podľa stavu slovenskej architektúry dnes, tu je rola
architekta permanentne nedocenená. „Veľký tvorivý a duchovný potenciál našich architektov nie je
zmysluplne využitý...“9 Podiel na tom majú nielen aspekty vývoja civilizácie a štátu, svoje zohrávajú
aj lokálne podmienky a možnosti vo vyvíjajúcej sa demokracii, ľahostajnosť k veciam verejným
a k vlastnému okoliu. Prenechali sme rozhodujúce veci nemocným mocným, ustúpili sme na pozíciu manipulovaných objektov, podriadili sme sa ideológii kapitálu10, čoho dôsledkom sú problémy, ktoré sa reťazia.
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Architektúra na celom svete je v súčasnosti v kríze, snaží sa nanovo vymedziť svoju rolu.
Aj slovenská architektúra je v kríze, no situácia vyviera viac z lokálnych podmienok. Matúš
Dulla a Henrieta Moravčíková ešte v roku 1995 napísali: „Kľúčovým problémom slovenského architektonického myslenia súčasnosti je jeho hlboká rozštiepenosť. Na jednej strane stoja ideály o plnohodnotnej architektúre, na ktorej vytvorenie už slobodná a demokratická spoločnosť dáva dobré predpoklady. Na druhej strane je frustrovaná nespokojnosť s tým, čo vzniká ako najnovšia architektúra, či
už v projektoch, alebo ako hotové dielo. Všetci žijú v očakávaní, že sa toto rozpätie čo nevidieť zmenší.
Možno je to tragický stav, z ktorého sa bude spoločenstvo architektov vymaňovať dlhé desaťročia.“11
Počas dejín architektúra vytvárala ducha doby, prinášala nové myšlienky, koncepty, plnila
v spoločnosti a jej kultúre dôležitú rolu. Cez stavby a mestá architektúra materializuje a uchováva dejiny, ako aj kontinuitu kultúry, v ktorých môžeme poznať vlastnú identitu.12 Je zvláštne,
že kým v krajinách ako Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko vyrástli
a fungujú za posledné desaťročia kvalitné lokálne scény, ich architektúra má vlastnú identitu
a dosiahla medzinárodné úspechy, na Slovensku to nefunguje. Architektom sa nedarí „hlbšie
premyslieť a ucelenejšie reflektovať aktuálne trendy, domácu tradíciu, konkrétne zadanie a lokalitu
(...) minimum z nich ponúka pridanú hodnotu (...) a vytvára miestnu architektonickú identitu.“13
Emócie a reakcie sú v konzumnom svete čoraz silnejšie manipulované, tvrdí fínsky architekt Juhani Pallasmaa. Vo svete nepôvodnosti a simulácie treba mať ostrovy autentickosti,
ktoré dovoľujú, aby sa reakcie vynárali autonómne, aby sme sa s vlastnými emóciami mohli
identifikovať.14
Ak sa stotožníme s faktom, že okrem kapitalistického mechanizmu žijeme v otvorenej
demokratickej spoločnosti (naozaj sa snažíme?), zdá sa, je tu istá možnosť. Slovami britskej
spisovateľky Doris Lessingovej: „Máme šťastie, že sa sami môžeme naučiť, čo chceme a kdekoľvek
hľadať myšlienky, ktoré sa nám zdajú cenné. Myslím, že by sme túto slobodu myslenia mohli využívať vo väčšej miere. (...) Mám na mysli skúmanie myšlienok z akéhokoľvek zdroja s cieľom zistiť, či
môžu nejako užitočne prispieť k našim životom a spoločnostiam, v ktorých žijeme.“15 Architektúra
tvorí pre potreby života. Sama podstata našej profesie je o užitočnosti, jej poslanie podnecuje
k premýšľaniu pri hľadaní správnych riešení, kvalitných budov, priestorov, vecí, k navrhovaniu
užitočných konceptov. A tu je podstatné pustiť sa cestou skúmania veľkých dejín i dejín umenia a architektúry, cestou inšpirácie myšlienkami svetových osobností architektúry, ale najmä
myšlienkami autorov zo spoločenských vied, spisovateľmi, sociológmi, filozofmi. Architektúra
je dnes, slovami slovenskej architektky Moniky Mitášovej a českého architekta Jiřího Ševčíka,
jednotou dvoch rovnocenných praktík: projektívnych a realizačných, ktorých výsledkom sú
fyzické diela samy, ale aj písaných, ktorých zavŕšením sú texty. Tieto dva druhy praktík tvoria
neodmysliteľný predpoklad každého jej stelesnenia. V písaní sú diela prítomné dvakrát: spájajú
sa v osobe moderného a súčasného tvorcu, no súčasne aj v osobe teoretika, historika a filozofa,
ktorí sa architektúrou zaoberajú.16 Teda vyjadrovanie sa textami nie je výsostnou parketou
teoretikov a historikov, je to prirodzený priestor aj pre praktizujúcich architektov17, taký, čo
dokladuje neustále čítanie, bádanie, premýšľanie. Ako napísal český sociológ Jiří Musil: „Téměř
úplně však postrádáme hlubší analýzy práce architektů – autorů. Nevíme mnoho o tom, jaká jsou
jejich myšlenková axiomata, jaká jsou jejich konceptuální východiska, jak chápou společnost a zemi,
ve které tvoří, na co reagují, co jim překáží a čeho chtějí dosáhnout.“18 A slovami brazílskeho archtekta Paula Mendesa da Rochu, ktorého dielo sme mali príležitosť vidieť na našej fakulte:
„Každý problém si vyžaduje myslenie, nie hotové riešenia – to je počiatočný bod.“19 Teda treba objaviť
vedomosti, vyjadriť vlastné myšlienkové a konceptuálne východiská a vytvoriť náš autentický ostrov
humánnej architektúry s vlastnou identitou.
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