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ИЗМЕЂУ МЕДИЈА И ИНСТРУМЕНТА:  

САВРЕМЕНА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ МОДЕЛА 

 

резиме 

Ова докторска дисертација испитује како се данас испољава појавност 

архитектонског модела, кроз приступ феноменолошке анализе. Намера тезе 

је двојака: да осветли улогу и значај модела за пројектовање савремене 

архитектуре, и да истовремено покуша да разјасни потребу за уважавањем 

феноменологије у домену савременог архитектонског образовања. 

Да би се ово спровело, рад је усредсређен на (1) питање савремености, (2) 

однос феноменологије и архитектуре и (3) анализирање предмета 

архитектонског модела. Теоријски план подупрт је експерименталним 

пројектима модела, коришћеним као архитектонско средство за 

истраживање аутономије идентитета, порекла форме и смисла сврхе, 

израђеним кроз студентске вежбе на Архитектонском факултету у Београду. 

Ова теза такође одражава и како се све могу употребљавати модели у 

архитектури. 
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BETWEEN THE MEDIUM AND THE INSTRUMENT: 

CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY OF ARCHITECTURAL 

MODEL  

 

abstract 

This doctoral thesis explores the contemporary appearance of phenomenon of 

architectural model, accessed through phenomenological analysis. The intention is 

twofold: to highlight the role and importance of models for the design of 

contemporary architecture, and at the same time to clarify the need for recognition 

of phenomenology in the field of contemporary architectural education. 

To carry out these intentions, the work focuses on (1) the issue of 

contemporariness, (2) the open relationship of phenomenology and architecture 

and (3) the structural analysis of the object of architectural model. Theoretical 

plane is underpinned by experimental project-models, used as architecture’s 

investigative tool for the study of autonomy identity, origin of form and meaning of 

purpose, delivered through student exercises at Belgrade Faculty of Architecture. 

This thesis also presents reflections on how to use models in architecture. 
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01.  АКТУЕЛНОСТ ТЕМЕ 

Позиција инжењерских професија налази се на специфичном размеђу у 

нашем времену. Познато је да живимо у сложеном свету веома различитом 

од техничког простора у коме се архитектура пројектује, црта, моделује, 

осликава или мисли. У просторном и временском смислу архитектура се 

налази 'у свету', а ипак њена пројекција тешко може да утиче на дефинисање 

тога како тај исти 'свет' функционише. Међутим, природа пројекције 

архитектуре је таква да има утицај на наше разумевање тог система, тако 

што отвара идеје какав би 'свет' заправо требало да буде.  

У техничком простору још увек влада пројекциони кључ Декартовог 

координатног система, за који се подразумева да поседује способност и описа 
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материјалне стварности. Четири века након изумевања перспективе, и 

двеста година од изумевања нацртне геометрије, ситуација у  

архитектонском пројектовању је таква да је технолошка потреба за цртежом 

многоструко проблематизована. Према историчару и теоретичару Марију 

Карпу, налазимо се у времену новог 'варварства', у коме дигиталне 

технологије програмирањем директно повезују пројекат архитектуре са 

њеним стварним просторним производом, заобилазећи ауторитарност и 

ограничавајућу фиксираност архитектонског пројекта само у медију цртежа, 

који се налази на граници нестајања.1  

 

Са архитектонским моделом ситуација је нешто другачија, било да се он 

производи дигиталним или аналогним путем, његова савремена појавност 

настаје у расцепу између реалности материјалног света живота и објективне 

димензије предмета који се може сматрати архитектуром. Честа ситуација 

постављања цртежа насупрот модела само је историјски популарна подела 

која је превазиђена појавом рачунара. Када је реч о концепту слике, у 

техничком миљеу се он налази у посебној категорији, која је данас најближа 

медију филма. Огромна разлика између начина на који утеловљена свест 

доживљава своје окружење и начина на који архитекти себи приказују 

архитектуру, кроз каноне 'објективног' облика за које се само каже да 

поседују материјалност, не само да потврђује познати расцеп између тзв. 

'субјективне и објективне димензије' архитектуре (кључ неразумевања 

између архитектонске и других инжењерских професија), већ заиста чуди 

тврда намера да се комплексност материјалности сведе на пуку пројекцију 

контролисане предметности. 

 

Дигиталне технологије јесу на комплексан начин промениле архитектонску 

професију, али рачунар ипак не може да замени стварност материјалног 

искуства. Када је о традиционалним техникама реч, савремена 

архитектонска пракса данас је обележена мноштвом физичких модела који 

                                              
1 Carpo, M. (2011) The Alphabet and the Algorithm. МIT Press. pp. 11-34. 
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буду произведени у току самог рада на пројекту. Према француском 

антропологу, Бруну Латуру, та маса радног материјала формира једну 

примарну материју која је стимулативна за уметничку имагинацију, и, у 

ономе што он назива архитектонском антропологијом, 'зачуђује своје 

ствараоце, пре него што их сервилно слуша'.2 Архитектонски модели јесу 

једна врста трага о самој професији архитекте, који о њој често говори 

другачије, можда чак и више од онога што се на крају може видети у самој 

архитектури. 

За разлику од цртежа, сам архитектонски модел није материјал који је 

успевао да задобије статус академског предмета рада, налазећи се ван 

теоријског видокруга, пре свега јер се као 'потрошни материјал' налазио у 

практичном архитектонском радном пољу. Ипак, унутрашња дискусија о 

значају директне искуствене и истраживачке вредности архитектонског 

модела одвија се у самом језгру савремене пројектантске праксе, а посебно 

место заузима у образовању архитеката. За употребну вредност модела у 

савременој архитектонској пракси слободно се може рећи да је 

неограничена. У последњих неколико деценија његова појавност се значајно 

померила од академске стереотипности 'белог' или формалне детаљности 

'презентационог' модела, ка једној врсти предмета који омогућава 

непосреднију перцепцију архитектуре, која се тешко може искусити у неком 

другом архитектонском радном медију.  

Ако се архитектонски модел постави у раван са идејом моделовања која се 

одвија у другим научним или уметничким областима, онда га свакако 

можемо перципирати као делотворан механизам за размишљање, чија се 

медијаторска улога протеже у зони између нејасног и стварног. Намера овог 

рада је да прошири разумевање феномена архитектонског модела, као 

технике рада интегралне са професијом архитекте, у савременој ситуацији 

кризе, у којој се сама дисциплина и преиспитује и доживљава сопствену 

трансформацију и развој. 

                                              
2 Latour, B. & Yaneva, A. (2008) Give Me a Gun and I Will Make Аll Buildings Move: An Ants View of Architecture. У 

Geiser, Reto (ed.) Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research. Basel: Birkhäuser. pp. 80-89. 
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01.1 образовање архитеката  Када је реч о образовању архитеката, 

систем по коме је студио место примене и теоријског и практичног знања, 

као суштински значајног за синкретички поступак пројектовања, је опште 

прихваћен систем. Међутим, епистемолошка раздвојеност теоријских поља 

уопште не одговара практичној потреби да архитектонско знање и пракса 

буду интегративно покренути преко тих граница. Не улазећи у проблеме 

круте међусобне раздвојености различитих образовних поља за којима је 

студијска потреба таква да би морале имати компоненте које би се могле 

заједно предавати, одвојено је питање како третирати осетљива места у 

савременом образовању архитеката, тако да интуиција и рефлексија, као 

процеси који су одлучујући за имагинативни начин постављања проблема, не 

буду надвладани тзв. 'научним тренингом', за чије домете се сматра да се 

налазе у зони експанзије техничког и бихевиоралног знања, које се 

похрањује у базама података.3 

 

Искуство рада у настави архитектонског пројектовања на Архитектонском 

факултету у Београду, чији сам активни агент последњих двадесет година, 

потврђује да не постоји консензус између оне категорије наставника који су 

заговорници рационализације архитектуре, који нуде случај изумевања и 

поучавања експлицитног начина пројектног поступка, и наставника који су у 

сталној потрази за другачијом димензијом архитектонског образовања, које 

своје тежиште има у непосредно проживљеном искуству, личности и 

интересовањима самих студената. Англосаксонски образовни миље нуди 

видљиве паралеле. За адвокате рационалног приступа архитектонском 

образовању сматрају се следбеници и поклоници Кристофера Александера, 

док, што је разумљиво, холистички приступ архитектонском образовању не 

постоји као јасно трасиран системски приступ, већ је све ослоњено на лични 

сензибилитет и мотивацију наставника, који не добијају формално 

образовање за овај вид посла.  

                                              
3 Till, J. (2008) Three Myths and One Model. Building Material. Vol 17. Dublin, pp. 4-10. 
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Архитекти су давно одлучили да их научна логика не занима у смислу 

давања легитимитета њиховим активностима, 4 да неизвесност културног 

контекста и друштвене науке нуде отворенији модел за дијалошку и 

материјалну културу пројектног студија, који је етаблиран као највиши ниво 

архитектонског образовања. Уметничка и архитектонска пракса третирају се 

као истраживачки аутпут, као ствар која долази изнутра, без наметања или 

позивања на било које (научне) ауторитете. То је поглед који је различит од 

формалне лингвистичке структуре модела (пројектовања) по коме су ствари 

кодификоване на примитивном, елементарном нивоу, а потом се врши 

њихово повезивање у сложеније структуре. Ово искључује могућност 

аналогије између архитектонског пројектовања, као чисто стваралачке 

активности, и позитивистичке логике коришћења језика, у коме значења 

ипак исклизавају у двосмисленостима, контрадикцијама и парадоксима, како 

је доказао Лудвиг Витгенштајн. Правила језика не могу постојати изван 

језика самог, третирајући га као независан објект.5 Парадокс односа делова и 

целине је такав, да ако хоћемо да кренемо од целине - да би разумели делове, 

а делове не можемо разумети док не настану у целини, онда разумевање неће 

ни моћи да започне – или ће постојати целина без делова, или делови никада 

неће сачинити целину. Ту се укључује пројекција – пројектује се 

прелиминарни смисао целине кроз упознавање делова. Савремена 

дезинтеграција архитектонског курикулума на теоријске и практичне 

предмете, и стални напад на архитектонске школе да производе 

некомпетентне архитекте које се не уклапају у текуће моделе праксе (?!), 

осим што истиче проблем старомодности епистемологије, као и либералну 

наивност критичког осврта, истиче етичку компоненту архитектонског 

пројектовања у први план. Сам губитак темеља даје могућност радикалног 

истицања идеје збуњености у први план.6 

Од краја 1980-их, као један могући кључ за излазак из ситуације потешкоће 

повезивања фрагментисаних знања на студијама архитектуре наводи се 

                                              
4 Snodgrass, A. & Coyne, R. (2006) Interpretation in Architecture: Design as a Way of Thinking. Таylor & Francis. 
5 Витгенштајн, Л. (1921,1987) Tractatus Logico-Philosophicus. Веселин Маслеша. 
6 Snodgrass, A. & Coyne, R. (2006) Interpretation in Architecture: Design as a Way of Thinking. Таylor & Francis. 
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увођење 'феноменолошке' структуре наставе за студенте, чиме би се 

пружила подршка обједињеном сагледавању идеја као целина (а не у 

деловима), и чиме би се у први план истакле квалитативне (за разлику од 

квантитативних) и интерпретативне вредности студентског рада.7 

02. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

02.1 феноменологија за наставнике   Историја самог поља у 

коме се учење феноменолошке филозофске школе ангажује као наставни 

алат, везана је за нордијску културу послератног периода. Феноменолошки 

уплив у архитектуру започиње такође ту и тада, као мисаони миље који 

продубљује истраживање односа људи и њиховог окружења. Не би требало 

да чуди што постоји тенденција да и сама феноменологија буде погрешно 

схваћена, с' обзиром на то да је то увек данак односа филозофије и 

архитектуре, али у овом случај за то заиста постоје и бројни разлози. Поред 

етикете ирационалности и солипсизма (која се данас не узима озбиљно), 

истраживачи који раде у том пољу често симулирају кондензовани стил 

писања феноменолога – филозофа Брентана, Хусерла, Хајдегера, Мерло-

Понтија. За истраживача у образовању (архитеката) њихово писање, иако 

високо инспиративно, без дилеме се налази на самој ивици разумевања.  

Међутим, феноменологија не мора стварно бити изузетно комплексна, 

посебно када су у питању образовне намере, о чему говори мноштво 

литературе из које се издваја књига холандског професора херменеутике 

Макса ван Манена 'Истраживање проживљеног искуства: друштвене науке за 

активнo сензитивну педагогију.'8 За разумевање феноменолошке позиције у 

суштини је довољно постављање одговарајућег концептуалног оквира: да  

истраживач прво мора да се доведе у склад, тј. да се навикне на феномен који 

се испитује (истраживачки метод), да би потом дошло до разоткривања 

                                              
7 Proudfoot, P. (1989) Phenomenology a Model for Architectural Education? У Architectural Science Review. Vol 32. 
рp. 95-100. 
8 Van Manen, M. (1990) Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. Ontario: 

The Universty of Western Ontario, Canada. 
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феномена у тематској анализи (истраживачка техника, процедура). Сваки 

концептуални оквир има свој сопствени начин разумевања, из кога 

произилазе и сопствени методи интерпретације, који формирају себи 

својствене облике дискурса, којим се сагледавају, анализирају и изражавају 

одређене позиције. Сама феноменологија јесте филозофски метод 

'посматрања', 'бележења' и 'интерпретирања' проживљеног искуства. Тако се 

за праксу феноменологије каже да тражи да изложи, разоткрије или пронађе 

'универзалне' елементе људског искуства који су иманентни практичним, 

односно 'партикуларним' ситуацијама. Циљ није да се дође до категоричних 

решења, већ до разјашњавања и продубљивања ствари којима се бавимо. 

 

Метод је такав да се у првом кораку сакупља материјал животног искуства - 

феномен о коме желимо ближе да се обавестимо, у другом кораку се улази у 

феномен тако што се о њему информишемо аналитички се фокусирајући на 

идентификацију битне теме у оквиру описа материјала, у трећем кораку се 

кроз интерпретацију теме ангажујемо у активном процесу прављења 

значења, чиме се производи дубље разумевање феномена. Управо на равни 

интерпретације јавља се поетски израз, као ангажовање језика које нас враћа 

'у тишину из које потичу речи', тако да 'у пркос речима налазимо сећања која, 

парадоксално, раније нисмо осећали или мислили'. Према професору Џејмсу 

Магринију, у резимеу најважнијих феноменолошких тема за наставнике 

свако описивање појава је већ само по себи интерпретативно, а 

феноменолошко описивање је поетизујућа активност.9 

Ако би требало поставити разлику између феноменологије и научног 

истраживања, феноменологија се више бави тиме какво је нешто у свету, 

односно начином на који се одвија његово постојање, него што је запитана о 

томе шта нешто јесте. Макс ван Манен истиче природу оригиналних питања 

кроз категорије односа које поставља Бергсонов ученик, егзистенцијалиста 

Габријел Марсел. У 'Мистерији постојања'10 односи се постављају као разлике 

                                              
9 Magrini, J. (2012) Phenomenology for Educators: Max van Manen and ‘Human Science Research’. 
Philosophy Scholarship. Paper 32. 
10 Marcel, G. (1951) Le Mystère de l'Etre. Réflexion et Mystère. Foi et Réalité. Аubier. 
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између емпиријског 'истраживања' и филозофског 'упита', научног 

'проблема' и филозофске 'мистерије', 'научног знања' и филозофског 

'разумевања', 'ми решавамо проблеме' (завршавамо истраживање) vs. 

'отварамо стално нова питања', а то је могуће једино ако себе успевамо да 

држимо отвореним – тачније дубоко заинтересованим тако да питања 

уопште буду могућа. 

Шта су ограничења феноменологије у овом смислу, у смислу истраживачког 

метода? Феноменологија, нажалост, не може да мери, не може да докаже да је 

нешто боље и ефикасније од нечег другог и не може да решава проблеме. 

Сами феноменолози праве разлику између 'проблема' и 'мистерије'. Проблем 

тражи решења, прецизно знање, ефективне процедуре, победничке 

стратегије, калкулативне технике, методе које дају – резултате. 

Феноменологија то не може. Она се само приближава ономе што су стари 

Грци називали aporia, а то је место тајне, место немишљеног, место у коме 

истраживање иначе долази у застој.11 

 

02.2 архитектонски модел  Сама феноменологија је релативно 

нова грана филозофије, достигнуће 20. века, метод испитивања односа људи 

и света, кроз изразито критичан став према дуализму којим се раздваја 

субјекат од објекта. Управо та позиција уводи могућност за управљање 

истраживањем који се бави стваралачким поступком 'прављења' или 

'стварања' архитектуре, и која подразумева форму оперативног мишљења, за 

разлику од теоријских студија које долазе пост фестум. Текућа рефлексија о 

ономе што се ради, поставља се у средиште стваралачке активности, то је 

један испреплетан процес који не прати познате методе, већ се развија на 

себи својствен емпиријски начин. Сматрамо да се вредност позиције 

архитектонског модела у односу на поступке који чине праксу 

архитектонског пројекта очитава баш на том месту.  

                                              
 
 
11 Magrini, J. (2012) Phenomenology for Educators: Max van Manen and ‘Human Science Research’. 
Philosophy Scholarship. Paper 32. 
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Директна истраживања архитектонског модела не могу се сматрати бројним, 

генерално су новијег датума и најчешће су вођена кроз дискурс који 

обједињује техничку, историјску, теоријску и културну позицију 

архитектонске професије. Студије које би се могле сматрати базичним за 

истраживање улоге модела у поступку архитектонског пројектовања, као и 

његовог места у образовању архитеката, у овом моменту не постоје у некој 

заокруженијој форми.  

 

Период авангарде, па све до краја 1960-их обележен је модернистичким 

моделима и бројним изложбама на којима је промовисана модерна 

архитектура, и одговарајућим приказима које су публиковали 

'Архитектонски журнал'(1936) и 'Архитектонски форум' (1929, 1932, 1958), 

часописи тог времена,  о чему сведочи изложба 'Модернизам у минијатури', 

Канадског центра за архитектуру (2011).12 Поред техничког практикума 

Ролфа Јанкеа 'Архитектонски модели' (1968)13, теорија модела архитекте и 

планера Марсиала Ешеника (1970)14 је до данас најчешће цитирана 

систематизација модела на англосаксонском говорном подручју. Ешеник је 

предложио широки (математички) класификациони систем модела заснован 

на три категорије: (1) за шта се модел прави, (2) од чега је модел сачињен и 

(3) како се модел понаша у времену. Поред занатског, техничког и 

математичко-филозофског приступа, у том периоду нараста интерес и за 

историјско знање о архитектонским моделима.  Публикација уреднице Сузан 

Бутолф 'Велики модели' (1978)15, нуди пажљиво ишчитавање историјских 

трагова о архитектонским моделима у вези са разумевањем промена кроз 

које је цивилизацијски пролазила позиција архитектонске професије. То 

                                              
12 Grumbine, L.R. (1929) Using Scale Models Advantageousl. The Architectural Forum, Vol. 50, (1). 
McCutchon, К. (1936) Architectural Models. The Architects' Journal. October 1. 
Jacobs, J. (1958) The Miniature Boom. The Architectural Forum. May. 
13 Janke, R. (1968) Architecture Models. London: Thames & Hudson. 
14 Echenique, M. (1970) Моdels: A Discussion. Architectural Research and Teaching. 1.  
15 Buttolph, S. (ed.) (1978) Great Models: Digressions on the Architectural Model. Raleigh: The Student Publication 
of the School of Design North Carolina State University. 
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издање коинцидира са изложбом 'Идеја као модел', одржаном у Њујоршком 

институту за архитектуру (1976) чији су покретачи били Питер Ајзенман и 

Алдо Роси, са публикацијом – каталогом изложбе, издатим у коначној форми 

1981. Намера куратора да се модел изложи пре као концептуално него 

наративно средство, откривајући уметничку вредност коју би сами модели 

могли имати, независно од пројекта за који су везани, сматра се референтном 

прекретницом у тумачењу архитектонског модела као радног средства.16   

 

Појачано интересовање за производњу архитектонског модела поново се 

очитава почетком 90-их, када 'како-да' издања приручника за израду макета 

поново бивају допуњена прегледним тумачењем и приказивањем актуелних 

колекција реализованих модела који долазе из архитектонске праксе, на 

тржишту пројектовања које се у том моменту веома брзо мењало, као у 

књизи Акико Буш (уредница 'Метрополис' магазина), 'Уметност прављења 

модела' (1991)17. Из тог периода значајна је и француска изложба 'Моја 

архитектонска потрага' (1993)18, архитекте и професора Катрин Кларис, са 

намером да потврди потребу архитеката да у виртуелној ери задрже 

директан контакт са својим радним материјалом. Оптимизам промене везан 

за процват дигиталних технологија у пуној форми наступио је почетком 

деведесетих, а до почетка 2000-их манифестује се у издањима која уз 

аналогне архитектонске моделе укључују и све присутнију дигиталну праксу. 

Та пракса је приказана у репрезентативним студијама случаја, укључујући и 

фасцинацију чињеницом да физички модел може бити и дигитално 

трансформисан, те даље програмиран, у књизи Портера и Нила, 

'Супермодели' (2000)19. Иако сва ова издања имају и јаку комерцијалну 

компоненту, она се сва дотичу и природе архитектонског модела, у складу са 

неким од доминантних дискурса тог времена. 

                                              
16 Frampton, K. and Kolbowski, S. (eds.) (1981) Idea As a Model: 22 Architects. Institute for Architecture and Urban 
Studies Catalogue 3. New York: Institute for Architecture and Urban Studies and Rizzoli International Publications. 
17 Busch, A. (1991) The Art of the Architectural Model. New York: Design Press. 
18 Clarisse, C. (1997) Ma quête d'architecture / Maquettes d'architectures. Paris: Pavillon de l'Arsenal. 
19 Porter, T. & Neal, J. (2000) Architectural Supermodels: Physical Design Simulation. Boston: Architectural Press. 
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 У том контексту, књига Алберта Смита 'Архитектонски модел као машина' 

(2004)20, чист производ академске средине, изузетак је који потврђује 

правило. Историјски вођена анализа управљена је на преглед употребне 

вредности модела у начину размишљања самог архитекте, фокусирајући 

проблем размере и мерења пре свега односу на оно што се као 'невидљиво' 

налази у његовој глави. Уз начелну опаску да није реч о излажењу у Делезову 

филозофску онтологију, смисао истраживања се ослања на значај машинске 

ефикасности као мотивишуће покретачке силе у архитектонској мисаоној 

процедури, како су то истакли Лиан Лефевр и Александар Цонис.21  

 

Последњих десетак година појављују се бројна издања која окупљају 

колекције архитектонских модела, не само из професионалне архитектонске, 

већ и уметничке, па и студентске праксе. Претпостављамо да је умножавање 

штампаног материјала јасан доказ не само пролиферације свих могућих 

илустративних медија, већ и постојања (комерцијалног) интересовања, 

посебно код младе публике, која тек улази у архитектонску арену. Потврду 

позиционирања модела као важног средства (међу)архитектонске 

комуникације даје историчар Карен Мун у књизи 'Моделовање поруке' 

(2005)22, приказујући савремени однос архитекте са моделом као 

специфичним средством комуникације, кроз демистификацију вредности 

коју  модел има у односима са јавним мњењем, када архитекти ангажују сва 

расположива средства како би пренели своје идеје, док су паралелно 

побројане и занатске новине које је и у  производњи макета донела 

савремена технологија. 

 

Проблематизовање позиције дигиталних технологија у поступку 

пројектовања довело је и до конференције 'Модели и цртежи: невидљива 

природа архитектуре' (2005) са циљем да се преиспитају и вреднују 

                                              
20 Smith, A. (2004) Architectural Model as Machine: A New View of Models from Antiquity to the Present Day. 
Boston: Elsevier. 
21 Lefevr, L. & Tszonis, A. (1985) Die Maschine im architektonischen Denken / The Machine in Architectural 
Thinking. Daidalos. Berlin Architectual Journal. 18. pp. 16-27 
22 Moon, K. (2005) Modeling Messages: The Architect and the Model. New York: Monacelli Press. 
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техничко-технолошки услови и савремени алати за израду пројекта 

архитектуре у односу на њену појавност. Селекција текстова објављена је у 

књизи теоретичара Марка Фраскарија, Џонатана Хејла и Бредлија Старкија 

'Од модела до цртежа' (2007),23 која се нуди као револт против дигиталне 

квази-имагинативне архитектонске репрезентативне машинерије којом се 

'бујна маштовитост архитеката пре спутава него распаљује'. Вредносни 

односи су успостављени између (дигиталног) модела, као основног 

архитектонског радног медија данас, наспрам ослабљене концепцијске 

позиције архитектонског цртежа, чија је имагинативна вредност, према 

ауторима, изгубљена у свету дигиталног. Раздељујући медије рада на 

пројекту на 'традиционалне' и 'оне друге', доводи се у питање отвореност 

радног контекста у коме данас настаје савремена архитектура.  

 

Контратежу књигама Карен Мун и Марка Фраскарија прави специјално 

издање часописа 306090 'Модели' (2007), који уређује група њујоршких 

архитекта –Емили Абруцо, Ерик Елингсен и Џонатан Соломон24. У намери да 

се отвори што шире поље у коме се појављују и функционишу 

(архитектонски) модели, ова збирка окупља уметника Олафура Елиасона, 

физичара Лизу Рандал, песника Чарлса Бернстина, историчара науке Грејема 

Барнета, филозофа Мануела де Ланду, писца Крејга Дворкина, микробиолога 

Диксона Депомијеа, архитекте Мајкла Соркина, Сесила Балмона, и многе 

друге, тиме чинећи модел својеврсним алатом којим се лако пролази кроз 

различите корпусе знања, где се неки од њих појављују као наративи, неки 

као архитектура, неки као пејзажна архитектура, као уметност, наука или 

поезија.  

 

Међутим, теорија комуникације се испоставља као jош увек важећи 

академски дискурс на који се ослања једна читава грана истраживања 

                                              
23 Frascari, М. & Hale, Ј. & Starkey, B. (eds.) (2007) From Models to Drawings: Imagination and Representation in 
Architecture. Routledge. 
24 Abruzzo, E. & Ellingsen & E. & Solomon, J. (2007) Models. 306090 (11). New York: 306090 & Princeton 
Architectural Press. 
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модела као когнитивног медија. У том погледу истиче се књига 

манчестерског архитекте Ника Дана, 'Екологија архитектонског модела' 

(2008)25, настала по докторској дисертацији, која је намењена разумевању 

улоге модела у образовном окружењу будућих архитеката.  

Још један изузетак, мада другачије концепције, је књига филозофа Патрика 

Хилија 'Архитектура модела' (2008)26, која у наративу структуре тока свести 

даје тектоничан пресек филозофско-митске димензије модела, тестирајући 

кроз Делезову оптику значај модела у платонистички орјентисаној 

филозофији, са намером да се створи једна чвршћа филозофска позадина за 

архитектонску дискусију о проблему модела. 

Готово етнографски уплив у архитектонску праксу, засновану на раду са 

макетама, даје (архитектонски) антрополог Албена Јанева, документарно 

пратећи рад бироа ОМА 2001-2004, током настајања архитектуре Витни 

музеја америчке уметности у Њујорку, под називом 'Прављење зграде: 

прагматичан приступ архитектури' (2009).27 Користећи антрополошке и 

етнографске методе, описујући радни однос архитеката према моделу, као и 

активне улоге које модел преузима на себе током настајања архитектуре, 

Јанева формулише увид-инспекцију, тестирање-сондирање-

експериментисање и преношење сазнања из 3Д у 2Д и обрнуто као основне 

кључеве за употребу модела у самом поступку архитектонског рада, 

примећујући да се овде ради о методу 'мислим-док-моделујем'. 

 

Мисаона улога материјалног модела у истраживању кроз пројекат испитана 

је у докторској дисертацији Бредлија Старкија 'Пост-секуларна архитектура: 

духовно у мисаоним моделима и модели архитектуре' (2009)28. Враћајући се 

на ренесансне корене професије који обједињују интелектуално и практично, 

комбинујући савремено схватање о пост-секуларном свету, Старки кроз своје 

                                              
25 Dunn, N. (2008) The Ecology of Architectural Model. Peter Lang International Academic Publishers. 
26 Healy, P. (2008) The Model and Its Architecture. Rotterdam: 010 Publishers. 
27 Yaneva, A. (2009) The Making of a Building: A Pragmatist Approach to Architecture. Bern: Peter Lang 
International Academic Publishers 
28 Starkey, B. (2007) Post-Secular Architecture: The Spiritual in Models of Thought and Models of Architecture. Ph.D 
thesis. The Bartlet School of Architecture - University College London. 
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пројекте истражује могућности за нови модел архитектуре, кроз теорију 

односа материје и духа. Узрочно-последични однос између модела као 

артефакта и архитектонског модела мишљења он повезује са 

секуларизацијом науке, и њеним поновним повратком у феноменолошко-

теолошку зону, уз помоћ филозофије савременог  британског филозофа-

теолога Филипа Блонда29. 

Још један значајан прилог овој актуелној панорами пружа холандски часопис 

ОАСЕ са специјалним бројем 'Макете' (2011)30, са намером да се изложи 

материјал који се налази на разделници између архитектуре и визуелних 

уметности, истражујући улогу коју модел игра као аутономан предмет у оба 

ова домена, потискујући питања његовог репрезентативног значења, а 

приказујући колекције из актуелне уметничке праксе Томаса Деманда, 

Томаса Шитеа, Рите Мекбрајд, Џулијена Опија и других. 

У последње три године конзумеристичко интересовање (читалачког) 

тржишта за све могуће врсте производа, па и за израду (архитектонских) 

модела довело је до поплаве разних издања која у себи садрже већ готова 

упутства и стандардизоване клишее за израду модела, која се сада налазе на 

дохват руке.  

Поред свега претходно наведеног, модел опстаје као специфично 

архитектонско средство медитације и истраживања. 

03. ЦИЉ, МЕТОД И СТРУКТУРА РАДА 

Циљ овог рада је проширивање разумевања природе архитектонског модела 

и формулисање концепције савремене трансформације његовог идентитета у 

појавном, појмовном и парадигматском смислу. Тежиште истраживања 

посматра се у светлу промена које доноси измена савремених услова у којима 

настаје архитектура, са једне, и продубљивање ставова о методолошки 

пожељном начину рада за њено пројектовање, са друге стране. Савремено 

виђење архитектонског модела и преиспитивање система вредности на коме 

                                              
29 Blond, Ph. (1998) Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and Theology. Routledge. 
30 Holtrop, A. & Teerds, H. & Floris, J. (eds.) (2011) Models/Maquettes. OASE. 84.  



16 

 

се оно заснива са теоретског становишта, извире из система релација између 

основних карактеристика појавности архитектонског модела у односу са 

субјектом перцепције, а са становишта начела феноменолошке анализе. 

Непосредна употребљивост резултата рада везана је за праксу  

архитектонског пројектовања у савременим условима истраживања кроз 

пројекат, дотичући се професионално-педагошког оквира. 

 

Како је реч је о комплексном пољу чији аспекти сагледавања прожимају 

различите научне дисциплине, основни задаци рада су идентификација, 

анализа и систематизација кључних феноменолошких одредница измењеног 

стања савремене архитектонске радне филозофије и основних особина 

физичког медија и карактеристика инструменталног оквира у којима се 

испољавају елементи природе савременог архитектонског модела. 

Закључна разматрања имају задатак да се усмере ка операционализацији 

концепције модела у односу на његову улогу у поступку архитектонског 

пројектовања, у оквирима настајања методологије истраживања кроз 

пројекат. Испитује се како елементи поступка и самог производа 

архитектонског моделовања могу послужити као инструмент којим се 

контролише лична перцепције архитектуре. Кроз то настојање проверава се 

веродостојност хипотеза, конзистентност основног суда и еластичност 

предложених тумачења, видљивих у пратећем графичком материјалу који је 

настајао као део рада на студио пројектима основних и мастер студија 

Архитектонског факултета у Београду у периоду 2005-2015. 

 

03.1 хипотезе   Укупне промене у систему вредности и начину 

перцепције архитектуре проузроковале су и измену перцепције 

традиционалних средстава за пројектовање: 

- кључна карактеристика тог виђења заснована је на сложености, 

умножености и богатству многоструких тумачења 

- у тим условима архитектонски модел као традиционалано средство 

није нестао, већ добија ново упоришно место у промењеном стилу 

рада савремених архитеката 
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Савремени архитектонски модел постаје модератор новог виђења 

архитектуре: 

- архитектонски модел појављује се као апстрактна – имагинативна 

машина која се базира на узајамном дејству ограничења физичке 

појавности и слободе концепцијских замисли  

- тежиште архитектонске перцепције помера се на вредносни однос 

пројектанта са својим радним инструментом. 

Ново разумевање појма 'архитектонски модел' настаје балансирањем 

наслеђених и савремених вредности: 

- физичка, чулно опипљива материјална појавност омогућава 

архитектонском моделу ретроактивно продужен 'живот за себе', 

задржавајући га на трагу онога што архитектура обећава и може 

- модел постаје једна врста уникатног предмета архитектуре, чија је 

вредност најизраженија у методолошкој равни културе студио 

пројекта. 

 

 

03.2 метод и структура   У складу са изнетим предметом рада 

спроведено је његово интердисциплинарно/трансдисциплинарно 

испитивање. Наспрам тога стоји ригорозност избора теоријских оквира у 

отварању могућности за постављање питања, онако како су редом 

постављена у три главе рада. Свака од три главе поседује сопствени 

лајтмотив, чије је значење постављено у паралели са методом рада.  

 

Прво поглавље посвећено је савремености, кроз експонирање питања: 'Шта је 

то савременик?'31, које поставља италијански филозоф Ђорђо Агамбен. 

Питању савремености са једне стране се приступа као чисто филозофском 

проблему односа прошлости и будућности, а са друге као документарном 

бележењу битних текућих архитектонских догађаја, кроз однос 

                                              
31 Agamben, G. (2008)  Che cos’è il contemporaneo? Roma: Nottetempo. 
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архитеката/архитектуре према савремености. Поред питања ко се може 

сматрати савремеником времена, Агамбенова филозофија отвара и питање 

шта је са чим савремено. Из тог односа извиру и друга питања од интереса за 

предметно поље рада: Каква је савремена слика света и времена коју дају 

данашња феноменолошка схватања? На који начин је архитектура савремена 

са светом у коме настаје? Како препознати савременост феномена модела у 

архитектури данас, када је ситуација контингенције владајућа ситуација 

савремене културе? 

 

Кључ савремености позиције, по коме је конципиранa другa глава рада, 

налазимо код француског филозофа Беноа Геца у максими: 'Морамо учити од 

различитих учитеља'.32 Положај дислокације у односу на могуће поље 

споразумевања између архитеката/архитектуре и феноменологије, ишчашен 

је у односу на циљ рада, а прибегавање спољашњој позицији отвара етичко 

питање критичког тумачење самог предмета рада изван примарног поља 

његовог настанка. Тврда структура друге главе пружа лични архитектонски 

преглед основних феноменолошких појмова (онтологија), директно читање 

филозофије разлике (аналогије) и коначно приказ утицаја-последица на 

савремене пројектанте и њихову архитектуру (феноменологије). Приступ 

феноменологији који је овде коришћен заснива се на читању примарне 

феноменолошке литературе од значаја за циљ и предмет рада. У основној 

постави изабрани су само преводи на српски језик (Анри Бергсон 'Материја и 

меморија', Морис Мерло-Понти 'Видљиво и невидљиво' и 'Феноменологија 

перцепције' и Жил Делез 'Разлика и понављање'). Тиме се избегавају 

нежељени упливи девијације језичких значења, што је чест случај када не 

постоји могућност да се филозофска дела читају у француском оригиналу. 

Напомињемо да је сва филозофска терминологија преузета из ових превода 

на српски језик. Друга литература која је коришћена као секундарна у односу 

на овако постављену основу има улогу да изазове, испита или потврди 

резлутате самог читања. Идеја друге главе је да се уводно поставе основни 

                                              
32 Goetz, B. (2001) La dislocation: Architecture et Philosophie. Paris: Editions de la Passion. 
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феноменолошки појмови-концепти, као кишобран-појмови испод којих је 

могуће укрстити онтологију чула Мерло-Понтија са онтологијом времена, 

променљивости и живог трајања Бергсона и Делеза, као референтних 

појмова доживљаја чулне стварности. Оно што се добија је савремено читање 

модела феноменолошког мисаоног поља у кога се може сместити 

архитектонски предмет рада. Илустративно је писање (и читање) изабраних 

савремених архитеката који су се бавили феноменологијом, као и увид у то 

која су средства-алате користили, какав је њихов поглед на архитектуру, 

њено стварање, настајање и свет уопште.  

 

У трећем делу реч је о проширењу појма архитектонског модела, онолико 

колико је то омогућено постављеним теоријским контекстом насталим у 

претходне две главе. Јасно је да је дуга историја модела, у којој се он јавља 

као гробна реликвија, жртвени предмет, средство за грађење, религиозни 

симбол, документарно и презентационо средство, са бесконачним прелазним 

облицима, таква да у савременој пракси нагласак мора бити на експерименту 

и методу, који поставља циљеве и тражи резултате у свакој фази рада на 

архитектонском пројекту, онда је јасно да и нус-производи тог рада такође 

имају своје место у свету архитектуре.  

Наслов чланка антрополога Бруна Латура и Албене Јаневе 'Дајте ми пушку и 

учинићу да се све зграде крећу' мисао је водиља треће главе, доносећи идеју 

о инструменту за заједничку систематизацију практичних архитектонских 

модела и модела архитектонског мишљења, која се креће кроз 

фрагментисане категорије историје, теорије, технике, мануелног, 

уметничког и духовног рада, у покушају заобилажења блокаде често 

дисфункционалног знања, када се зађе предубоко у појединачне области. 

Структура поглавља обједињује функцију – смисао употребне вредности 

модела и форму модела – питање њеног настанка, тематски обрађујући 

појединачне научне, уметничке, историјске, теоријске, филозофске 

концепције које су у архитектури нашле своје савремено место. Питање 

функције је раздељено на теоријско-идеално и емпиријско-стварно, 

рашчлањавајући проблем садржаја модела на однос пројектанта са циљем 
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сопственог (архитектонског) рада. Анализом две ситуације савремених 

модела архитектуре – тзв. 'пројекта аутономије' и тзв. 'стварних модела' 

уочено је да сви модели архитектуре који у себи садрже чисто концептуално 

реално спадају у категорију теоријских модела, што их истовремено чини и 

идеалним, а да сви модели који настају тако да у себи садрже актуелизовани 

животни садржај спадају у категорију емпиријских модела, што их заправо 

чини стварним. У погледу систематизације форме у којој се појављују 

архитектонски модели, уочено је да се питање форме налази на месту њеног 

порекла, које је анализирано кроз форму и њене појавне облике који се 

испољавају као прототип, дијаграм, алгоритам и материја и функција, као 

данас живих модела формалног настајања архитектуре. Све ове форме 

архитектонских модела описане су управо са становишта оних мисаоних 

концепција на које се у пракси позивају архитекти. 

Концепт закључка постављен је 'између медија и инструмента', где се идеја о 

радном медију истовремено тиче и мисаоног простора који пружа 

феноменолошко истраживање и конкретног радно-стваралачког простора за 

моделовања архитектуре, који се тешко могу одвојити, ако желимо себи да 

поставимо питање о ономе што радимо.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



слика 03: INPUT - OUTPUT, рр. 129-139



слика 04: ПРОТО, рр. 120-123
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Савремен је онај који прима право у лице сноп таме који долази из његовог времена.* 33 

- Ђорђо Агамбен, Шта је савременик, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ПОЈАМ И ИДЕЈА САВРЕМЕНОСТИ 

 

11.1 con tempo / бити са временом   Године 1979. 

југословенско-словеначка рок група Булдожер извикивала је: 'Наш радни 

задатак, у прелазној будућности, чувајмо границе могућности. Ново-ново-

ново вријеме – ново-ново-ново вријеме…'. Музике се сећам као гласне 

провокације у којој је панк-рок рефрен звучао помало застрашујуће, пун 

чудно претећих обећања. Наравно, ти стихови се нису директно односили на 

само време, већ на критику југословенских дневних новина са истим 

називом, чији је садржај одражавао политичку, идеализовано испројектовану 

слику стварности.34 Утешна идеја о одлагању будућности ипак није 

                                              
33 Agamben, G. (2008)  Che cos’è il contemporaneo  Roma: Nottetempo.  
  ‘Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo.’  

*превод на српски језик Т. С. 
34 Ивачковић, И. (2013) Како смо пропевали – Југославија и њена музика. Београд: Лагуна. 
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поседовала потенцијал да обједини гео-политички несврстано, 

цивилизацијски нестабилно друштво бивше СФРЈ. Ново време је донело 

болну потврду неуверљивости приче о безусловности напретка, победе и 

успеха, за разлику од снажне друштвене супротстављености овдашњих 

концепата живота, културе и праксе. Границе могућности нису имале шансу. 

 

На глобалном плану осамдесете су донеле значајне промене, и у светском, и у 

архитектонском поретку. Најчешћа метафора која се употребљава да објасни 

економску динамику која се први пут после рата испољава у том периоду је 

baburu (на јапанском мехур од сапунице), што је инфлаторна берзанска 

активност тржишта некретнина, уско повезана са грађевинском 

индустријом. Надувавање економског мехура пратила је експлозивна 

конкурсна и градитељска активност, и ре-конфигурација тема од значаја за 

архитектуру и за архитекте које су је промовисале.  Истицање концепта, 

филозофске идеје на архитектонски начин, као кључног носиоца 

архитектонске праксе испрва је поделило, а потом објединило архитектонску 

заједницу. 

 

У деведесетим, економски мехур је пукао у ланчаној реакцији политичких 

потреса, овековеченој у рушењу берлинског зида, превазиђеног симбола 

растуреног, хладноратовски подељеног света. Ентузијазам поново 

пронађеног јединства који стоји у оштрој супротности са економским сломом 

на светским берзама, на даље се стално употпуњава ратним сликама које се 

генеришу у разним кризним подручјима. Концепцијско ослобађање влада 

светском архитектонском сценом, иако јасна представа о томе у датом 

тренутку још није формирана. Излазак изван граница дисциплине и 

превазилажење еснафских оквира подржани су узбудљивим технолошким 

бумом у распону од фасцинације чудесном моћи дигиталних медија до 

реалне фантастике инжењерских иновација.  

 

Потреба да се митологија новог (дигиталног) времена које долази реализује 

у архитектури антиципирана је кроз став о пожељној иконичности. 
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Претенциозно бљештавило архитектуре као сопствене незаборавне слике у 

ватромету уласка у 21. век говори о потреби за славом, о амбицији, о жељи за 

признањем, о општој људској потреби да се свему додели вредност, а у време 

кризе и да се пронађе ново, или открије старо значење. Економски и 

друштвени грч у коме се свет још увек налази не обећава анти-климакс 

критичног периода. Што се архитектуре и архитеката тиче, њихова 

иконичност је под ударом критике. Тло под ногама као да је изгубљено. 

Тражи се једна нова врста друштвено освешћеног кључа у коме ће и за 

архитектуру и за архитекте бити другачијег политичког простора. Да ли се 

филозофија тог новог кључа налази у контингенцији, у теорији 

непредвиђених ситуација, која тренутно инспирише архитектонску 

академску сцену, преостаје да се види.35 

 

Рећи да се наше данашње време радикално разликује од сваког другог делује 

симптоматично. Ако је до осећаја, осећамо као да наше данас постоји 

паралелно и изван јуче и сутра, као да поприма трајну форму неодређености. 

Упркос стрепњи, нестабилност преласка из бурне прошлости у готово 

непрозирну будућност, постаје природна околност.36 На прелазу из 20. у 21. 

век стално је отворено питање из ког су времена, односно ком времену 

припадају, категорије у којима индивидуално живимо. У нашој домаћој 

средини, за оне који су рођени у сред прекорачења граница времена које 

долази, двосмислена иронија новоталасне химне, поменуте на почетку 

текста, готово постаје отворено филозофско питање: Шта би то данас могао 

бити наш радни задатак? 

 

Раслојеност, фрагментарност, проточност, разноврсност, еластичност, 

контрадикторност ... савремене стварности истовремено је збуњујућа и 

узбудљива, застрашујућа и раскошна. Амбивалентна потреба за уређеним 

виђењем неуређеног света, успева само донекле у формирању кохерентних 

                                              
35 Till, J., Awan, N. & Schneider, T. (2011) Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture. Routledge. 
36 Узелац, М. (1989) Друга стварност. Књижевна заједница Новог Сада.  
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призора, било утешних, било узнемиравајућих, без обзира на њихову 

критичку намеру. На разделници 20. и 21. века Башларова умирујућа поетика 

сусреће Жижеков цинични хумор, а стање кризе је важећа стабилизациона 

норма. Хибридност околности у којима се одвија савремени живот заиста се 

манифестује спајањем неспојивог, што би звучало потрошено, да, изгледа, 

није неизбежно.37 

 

 

11.2 дистанца савремености  Савременост, као појам, заправо 

не поседује укалупљено, пре-дефинисано значење. То може значити да је то 

живи појам, чији се смисао отвара тек онда када се на њега директно 

усмеримо. Формирање представе о времену у основи је врло клизаво тло, 

чији извор нестабилности се налази у ограниченој људској могућности да 

суштински појми време. Мало је рећи да је за најотвореније умове и 

најфиније сензибилитете појам времена одувек представљао до крајности 

сложено питање, што нас не ослобађа обавезе да замку за појам 

савремености поставимо баш на месту актуелног тумачења и/или представе 

о загонеци времена. 

 

Данашње важеће представе о времену и даље су сплет контрадикторних 

античких ставова о постојању времена као независне/апсолутне категорије, 

насупрот интелектуалној позицији да време (без промене) не може да 

постоји. Први став назива се реалистичним (Платон - Њутн), и он у себи носи 

претпоставку да је време фундаментално у структури универзума, односно 

независно од догађаја у њему. Други, не-реалистични став (Аристотел - 

Лајбниц) поставља поимање времена у категорију феномена, тачније речено 

- илузије. Метафора која се за ту прилику користи је да контејнер (време) не 

може постојати без садржаја (догађај). 

 

                                              
37 Stratimirović, T. & Kordić, M. (2013) New Belgrade Scenery: Scale and Territory. In Gospodini, A. (ed.) 
International Conference on Changing Cities: Spatial, Morphological, Formal and Socio-economic Dimensionas. pp. 
1375-1381. 
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Аристотел и други (посебно Лајбниц) су тврдили да време не постоји 

независно од догађаја који се дешавају у времену. Овај став се обично назива 

или редукционизам у односу на време или релационизам у односу на време, јер 

према овом мишљењу, све дискусије које се воде у вези времена могу да се 

сведу на дискусију о временским односима између ствари и догађаја. 

Супротно томе став који се обично назива, било као платонизам у односу на 

време, или као супстанцијализам у односу на време, или апсолутизам у односу 

на време, бранили су Платон, Њутн и други. По овом схватању, време је као 

празна амбалажа у коју могу да се поставе ствари и догађаји, којe постоји 

независно од онога што је (ако је ишта) смештено у њему.38 

 

Линеарно разумевање структуре времена стуб је светске цивилизације од 

античког света. Необоривост једноставне логике утемељене у идеји о 

мерљивој проточности и усмерености времена омогућава свакодневну 

организацију света. Дневна биолошка цикличност преклапа се и поклапа са 

временским следом у линијском току. Померање атрибута облика времена од 

праве линије ка савијености, цикличности, испреплетености, разгранатости, 

запетљаности, испрекиданости … провоцира питања о отворености или 

затворености времена, о његовом почетку и крају, усмерености и поретку 

догађаја, напокон, о концепцијском односу прошлости, садашњости и 

будућности.39 

 

Од почетка 20. века филозофија времена питање протока времена и 

сређивање односа прошлост – садашњост – будућност види у контраверзним 

категоријама, кроз логичко извођење доказа о тзв. 'нестварности' времена, 

којим се садашњи тренутак може сврстати било у реално-објективно или у 

субјективно нестварно, при чему је перцепција промене основни индикатор 

постојања времена.  

                                              
38 Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2002, 2014)  Plato. [Online] Доступно на:  
http://plato.stanford.edu/entries/time/ [Приступано: 24. јануар 2014] 
39 Newton-Smith, W.H.D. (1980) The Structure of Time. London: Routledge Kegan & Paul. 

http://plato.stanford.edu/entries/time/
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Утицајну идеју о нестварности времена уводи Џон Мектагарт, британски 

филозоф, пријатељ и учитељ Бертранда Расела, коју овде илуструјемо:  

А"... серија позиција која тече из далеке прошлости кроз блиску прошлост у 

садашњост, а затим из садашњости у блиску будућност и далеку будућност..." … 

"разлике у прошлости, садашњости и будућности су од суштинског значаја за време 

и ... ако разлике нису никад истините стварности, онда нема стварности у времену."  

Он сматра серију А тачном временском серијом, јер отелотворује разлике 

које отелотворују промене. 

Б „Серија позиције које тече од раније ка касније ... "  

Ова серија је временска у томе што отелотворује правац промена. Међутим, 

Мектагарт тврди да ова серија, сама по себи, не отелотворује промену по 

себи.40  

У суштини, овде се истиче лична, људска димензија времена, а научна или 

техничка средства за његову контролу припадају позицији референтног 

оквира, који подразумева постојање концепцијски дефинисане дистанце, као 

својеврсног средства за 'замрзавање' непрекинутог, природног следа 

догађаја. 

 

Овде негде би се и могло заокружити претраживање актуелних идеја о 

времену, које нас доводи у ситуацију да себи поставимо питање: Да ли је 

садашњост исто што и савременост? Урадићемо најбаналније и рећи да јесте. 

Онда се савременост може замислити као ситуација у којој се разноврсне 

појаве манифестују истовремено, постоје и трају у неком временском 

интервалу, за време нашег живота. То је оно што се често назива наше време, 

које можемо, али ни не морамо разумети. Са друге стране, чињеница је да се 

питање савремености очито  тешко може отворити без питања историје. У 

суштини, управо у томе се испољава основна слабост појма савремености – 

што се најчешће примењује на време које је прошло, и да је баш то време оно 

које називамо 'нашим временом', а не оно које се догађа баш сада. 

 

                                              
40Mc Taggart, Ј. Е. (1908) The Unreality of Time. Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy. 17 (68).  р. 
456-473. 
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Често се каже да бити савремен значи ићи у корак са временом. Према томе, 

бити савремен не претпоставља да је довољно бити у времену, већ тек до 

времена и пратити његов ток. То подразумева формирање нове, специфичне 

дистанце, као познатог алата за контролу времена, али не у сврху 

замрзавања или окамењивања слика и њихових значења, већ покретања 

времена као својеврсног мотора у правцу одређене пројекције. У поимању 

савремености место будућности заузима најнеразлучивију позицију. 

Определили смо се за то да појам савремености временски припада 

садашњости. Међутим, у идеји савремености осим временске – историјске, 

постоји и вредносна димензија, односно као да идејом о томе шта значи бити 

савремен црпимо садашњост за предвиђање, неко би рекао и стварање, 

будућности. 

 

Неухватљивост и измицање појма савремености је најдиректније повезана са 

идејом новине, односно новог. Новина, то је оно што стално постаје 

различито, као иновација. Новина, то је модалитет, или средство, помоћу 

кога, или кроз кога, се нешто ново појављује у свету. Ново подразумева 

промену. Да би нешто било ново, промена мора да постоји као принцип број 

један. Ново постаје могуће уколико се појаве процепи у густој слици 

стварности, кроз које се упућује или нови поглед на оно што је већ познато, 

или кроз које ће пробити нешто интегрално, или револуционарно ново. То 

нас упућује да би требало тражити по ћошковима, иза углова и на маргинама 

актуелног бљештавила мејнстрим догађаја.  

 

Савремени италијански филозоф Ђорђо Агамбен ово осликава кроз метафору 

заслепљености светлошћу рефлектора. Одговарајући на сопствено питање 

шта је то савременост, он каже да бити савремен значи бити способан 

гледати у таму. Видети оно што је очигледно, то једноставно није то. 

Способност да се види сопствено време не произилази из видљивог, али  

јесте у суштини резултат оперативне филозофије која своју позицију налази 

у архетипима, који се не постављају искључиво као пра-порекло, него као оно 

што наставља да живи у садашњости. Парадигма оваквог виђења је дирљива 
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поетика избора да се живот живи 'као на дрвећу', у слоју изнад нормалног 

погледа, заклоњен од људи, али довољно близу, као протест и као 

аутентична авантура, онако како је описана у алегорији 'Барон на дрвету' 

Итала Калвина, кога италијански филозоф нуди као кључ за читање 

савремености. Извор тумачења савремености Агамбен сажима кроз белешке 

Роланда Барта са Ничеових предавања: Савремено је времену непримерено, у 

покушају да позиција буде заузета кроз однос према сопственом времену.41 

 

Агамбен нас подсећа на непостојаност која се појављује приликом 

концептуализације 'модерног' као категоризације 'савременог'. Ова два 

термина свакако нису синоними. Бити савремен значи искусити стање 

блискости са сопственом темпоралношћу. Агамбен се противи идеји по којој 

је савременост историјски концепт, он покушава да објасни како савременост 

није ознака периодизације, већ је егзистенцијална ознака. Ова перспектива 

утире пут критичком значају контекста и ре-контекстуализације када 

формирамо основ за разумевање 'савремене архитектуре', 'савремене 

филозофије', или пак 'савремене феноменологије'. За Агамбена, мисаона 

позиција оног који је савремен је она која је условљена интегралном 

епистемолошком потешкоћом:   

Савремен је онај који прима право у лице сноп таме који долази из његовог времена. 

То значи да савремен није само онај који, осећајући мрак садашњости, хвата одлучно 

светло; савремен је такође онај који је, раздељујући и интерполујући време, способан 

да га промени и постави у однос са другим временима, читајући историју на начин 

који претходно није био познат.42 

                                              
41 Agamben, G. (2008)  Che cos’è il contemporaneo? Roma: Nottetempo. 
 Агамбен, Ђ. Шта је савременик?* 

È davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente col suo tempo né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in 
questo senso, inattuale; ma, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di 
percepire e afferrare il suo tempo. 
(Савремен је заправо онај који не коинцидира савршено са својим временом или се прилагођава његовим 
захтевима, и тиме је у том смислу, застарео, али је кроз овај раскорак и овај анахронизам, он способнији да 
сагледа и да схвати своје време.) 
La contemporaneità è una singolare relazione che aderisce al proprio tempo e, insieme, ne prende le distanze. 
(Савременост је једна јединствена релација која приања за своје сопствено време и, истовремено, од њега  
узима дистанцу.)  

(*превод Т. С.) 
42 Ibid. 9  

Contemporaneo è chi riceve in pieno viso il fascio di tenebra proveniente dal suo tempo.Ciò significa che il 
contemporaneo non è soltanto colui che, percependo il buio del presente, ne afferra l’inesitabile luce; è anche colui 



30 

 

 

11.3 проблем будућности   Објашњење феномена савремености 

данас се налази у зони која је блиска стању напрегнуте неодређености, 

орјентисано ка савременој теорији контингенције. Неодређена отвореност 

могућности, стајање у суспензији између прихватања и одбијања, 

прочишћеност од разлога, бивање које може бити и истовремено не-бити 

назива се контингентним, или супротним од неопходног. Стање 

контингентности је оно које описује догађај који је могао, али није и морао да 

се догоди, а у филозофском смислу ради се о чињеницама које нису нужно ни 

тачне ни нетачне. 

 

Већ је помињана теорија (не)могућности разумевања времена као ситуације 

у којој се уопште може говорити о савременом схватању савремености, и 

Лајбницовим тезама коју ову целу област још увек држе на окупу. Према 

Агамбену, ради се о тзв. апоријама контигенције, логичким потешкоћама, 

које се своде на три основна начела: (1) начело неопозивости прошлости 

(однос према историји), (2) начело условљене нужности (однос према ономе 

што јесте) и (3) проблем будућности (однос према будућности). 

 

Укратко, прва апорија значи да само оно што се догодило не може бити 

контигентно, односно да само прошлост нема тзв. 'потенцију', или 

капацитет за не. Друго начело – начело условљене нужности у суштини је 

везано за смисао људске слободе у коме је могуће истовременост моћи и 

моћи-не. Кључ за разумевање ове ситуације је питање људске воље која 

омогућава истовремено хтење супротности, које не могу истовремено и да 

постоје, и тиме надилази начело контрадикције, односно условљене 

нужности.  

 

                                              
che, dividendo e interpolando il tempo, è in grado di trasformarlo e di metterlo in relazione con gli altri tempi, di 
leggerne in modo inedito la storia… 
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Проблем будућих контингенција, садржи се у питању ретроактивног односа 

према будућности, према коме нужно потврђивање или непотврђивање 

неког будућег догађаја ретроактивно делује на тренутак његовог 

предвиђања и тиме брише контигенцију. У том случају уместо контигенције 

долазе или нужност или немогућност. С' једне стране налази се крута 

нужност, која одузима сваки смисао одлуци, а са друге апсолутна 

контингенција и апсолутна неизвесност. То да свака ствар јесте или није 

нужно је, као и то да ће бити или да неће бити, тако да се нужност не тиче 

намере потврђивања или непотврђивања неког догађаја, 'него биће-и-неће-

бити, у својој целини. Тако да контигентно може прећи у актуелно једино у 

тачки у којој одлаже, односно поништава, сву своју потенцију за не бити'.43 

 

 

11.4 архитекти и савременост   Филозофија контингенције, без 

обзира на то да ли се тумачи у погледу могућности, слободне воље, 

неодређености, недовршености, непредвидљивости, случајности, нуди се као 

плодно тло за разумевање места архитекте у савременим архитектонским 

околностима. Са друге стране, сматра се да се задовољавање потребе за 

утехом у односу на хаотичне услове живота налази у конзервативним 

пројектним методима, на које се често наилази у вакууму академских 

институција. То највише говори о функционалној затворености 

архитектонског образовног система, у коме предвидљивост и контрола чине 

окосницу прихватљивог педагошког мишљења.  

 

Политичка и етичка празнина које се појављују када се загребе испод 

површине архитектонског техничког детерминизма, свакако није 

резервисана само за академски миље, она је заправо изграђена кроз 

етаблиране вредности  професионалног амбијента. Недодирљива 

митологизација стручног знања, кроз подизање ауторитативних 

дискурзивних баријера требало би да допринесе осећају сигурности и 

                                              
43 Agamben, G. (1993, 2009) Bartleby ili o kontigenciji. Zagreb: Meandarmedia. 
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повећавању заштитне професионалне вредности у односу на било какву 

непредвидљивост. Због тога се често каже да архитекте живе у стању заноса, 

у архитектонској 'кули од слоноваче', у добровољном архитектонском 

затвору, у замишљеном простору за који би желели да може да их сачува од 

конфронтације са живим светом какав јесте. 

 

Тензија између нарцисоидности архитектонске професије, као затвореног 

система – са једне стране, и непредвидљивости историјских сила изван било 

чије контроле – са друге, изазвала је развој читавог једног одбрамбеног 

механизма који своју дефанзивну улогу смешта у бављење граничним 

подручјима дисциплине и њиховим редефинисањем. У сусрету са изразито 

кризним ситуацијама за архитекте важи да је њихова прва реакција 

одбрамбене природе, што би било разумљиво и оправдано да њено дејство 

није усмерено само на себе. Тражење модела за унутрашњу редефиницију 

дисциплине, уместо отвореног суочавања са силама које изазивају околности 

у којима се криза испољава, можда говори и о тактичком повлачењу са 

животног бојног поља, а можда и о недостатку снаге за превазилажење 

сопствених ограничења.44 

 

Изразити пример овог механизма је идеја о деконструкцији архитектуре, за 

коју се каже да је 'стање кризе покушала да овековечи унутрашњим 

формалним средствима, на основу структуралне анализе позајмљене изван 

сопственог поља.' Средство анализе је проглашено за формално 

методолошко пројектно средство, и то је дало ушанчене резултате са којим је 

било врло тешко изаћи на крај.45 

 

Питање неодредивости савремености и проблем укидања пре-дефинисане 

будућности намећу се као кључне архитектонске теме, које се врло лепо могу 

читати још од раних почетака модерности. Стереотипно гледано, 

                                              
44 Till, Ј. (2009) Architecture Depends. Cambridge Massachusets, London England: MIT Press. 
45 Kwinter, S. (2002) Architectures of Time: Toward a Theory of the Event in Modernist Culture. MIT Press. 
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карактеристике модерности се могу подвести под једноставан 

детерминистички механизам узрока и последица, као у низу падајућих 

домина: неговани ред, регуларност и контрола који уређују дивље природно 

стање људске заједнице, са архитектуром као њеним врхунским артефактом. 

Идеја о контингенцији као ономе што је супротно модерности у суштини је 

банализовано архитектонско тумачење. У ширем друштвеном и 

интелектуалном контексту контингенција се управо види као део ширег 

стања модерности, у коме не постоји страх од нереда, већ се он тумачи и 

разуме као виша форма реда.46 

 

Позиција са које дејствују архитекте од 1970-их година наовамо се веома 

често налазила под ударом критике као неспособна да се избори не са 

'реалном', већ са 'нестварном', људском димензијом времена, која укључује 

лична сећања и очекивања, заједничку прошлост, или чак и историјску 

будућност. Раширено је схватање да су архитекти били у стању да понуде 

само ауторитарни модел потчињавања времена, злоупотребљавајући медиј 

материјалног трајања у сврху стварања пластичне (лажне) слике вечности. 

Парадокс по коме се право знање о свету стиче кроз конфронтацију са 

позицијом и унутар и изван времена је нешто што у ствари не може бити 

урађено: 'Затвор данашњице дозвољава само илузију бекства'.47 

 

Бављење феноменом савремености у пољу архитектуре је несумњиво 

културолошки увезано научним, технолошким и уметничким мисаоним 

амбијентом у коме се одвија, али је такође и психолошки укорењено у 

индивидуалне механизме самих личности архитеката, што само по себи 

представља одвојено питање.48 За савременог архитекту, чак и ако је 

освешћен од пасивног одбрамбеног механизма порицања страха од смрти, те 

када линију 'вечности' замењује линијом 'садашњице', мотив тог односа 

                                              
46 Mertins, D. (2011) Modernity Unbound: Other Histories of Architectural Modernity. London: AA Association. 
47 Heller, A. (1989) From Hermeneutics in Social Science toward a Hermeneutics of Social Science, Theоry and 
Society. St. Louis: Theory and Society.  18 (3). рр. 291 
48 Стратимировић, T. (2009) Непрекинути простор / Модерна кућа. Београд: Задужбина Андрејевић. рр. 22-
23. 
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пречесто остаје у анксиозној зони страха од несигурности, 

неконтролисаности, непредвидивости, неизвесности свакодневних 

ситуација. У изузетним случајевима, потреба да се открије оно што је 

сакривено или потиснуто, огољавањем архитектуре од своје сопствене 

формалне митологије, даје резултате пре свега у домену структуисања 

архитектонског програма, као услова у којима могу-бити-али-и-не-морају-да-

буду изграђене темпорализације.49 

 

 

*** 

 

Криза савремености архитектуре на различите начине се може сматрати 

преовлађујућим стањем дисциплине у односу на које заправо сваки 

појединачни архитекта гради лични став према сопственом занимању. Бити 

архитекта данас покрива огроман шаренолики спектар веома различитих 

активности, у којима је савремени концепт савремености готово 

непрепознатљив. Оно што би могло бити од посебног интереса су прецизне 

карактеристике овог специјалног тренутка, нешто што би могао бити важећи 

опис савремене ситуације у којој се архитектура појављује као мешавина 

размишљања, праксе и образовања.  

 

Лабав оквир који претпоставља разумевање услова у којима је могуће 

бављење теоријом и праксом савремене архитектуре сада још увек припада 

средини друге деценије новог, 21. века. То је контекст у коме се сматра да 

архитектонско пројектовање и даље мора да одговара на ситуације у којима 

преовладавају предзнаци флуидности, дисперзије, брзине, неизвесности. 

Према Хансу Ибелингсу, савременом историчару и критичару архитектуре, 

данас је уочљиво неколико 'знакова' који обележавају помак од доба које 

можемо назвати 20. век, односно двадесетовековна архитектура. Ти знаци 

                                              
49 Манифестни пример ове концепције је парк Ла Вилет Бернара Чумија. 
Tschumi, B., Derrida, J. & Vidler, A. (2014) Parc de la Villette. Black Dog Publishing Ltd. 
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припадају категоријама општег осећања, геополитике и културног израза, и 

сви се директно тичу архитектуре. Према Ибелингсу, општи осећај 

ишчекивања је замењен осећањем депресије, геополичку коректност 

потискује укључивање онога што је на маргинама заменило постављање 

нових демаркационих линија, а културни израз се више не тиче раста него 

стагнације. За Ибелингса, преко Френсиса Фукујаме, стварни крај хладног 

рата би могао да означи крај историје, бар онакве какве је ми познајемо.50 

 

Овако изнети ставови свакако представљају отворени позив на разговор, и 

свакако заслужују да буду продискутовани. Чињеница је да општа криза 

чини да је сваки архитекта свестан неминовности помака у конципирању, 

извођењу и разумевању архитектуре. Оно што је у овом тренутку приметно 

је да тај помак кога смо свесни и интуитивно и рационално, за сада у 

прилично дисперзном облику, али да ипак полако добија своју 

карактеристичну форму. За поље архитектуре, како теоријско, тако и 

практично, сам поступак, или процедура, по коме архитекти данас раде, не 

може а да не буде у фокусу дисциплине. Најмање ћемо погрешити ако кажемо 

да осећај који данас влада међу архитектама јесте да је дошло време за 

промене, или, да је дошло време промена. 

 

Судећи по избору тема и коментара на активностима које окупљају актуелну 

светску архитектонску елиту (у моменту настанка овог текста) 

драматичност кризе ствара амбијент у коме је на цени понизност 

архитектонског одговора. Да цитирамо – 'Архитектура је оно што ствара 

место које спаја срца људи'. Ако данашњу позицију архитектонске 

савремености желимо да протумачимо као осећај за стварање простора у 

коме је могуће постојање једне нове, или новооткривене, духовности, као 

                                              
50  Предавање Ханса Ибелингса под називом 'European Architecture Since 1890', из кога износимо ове ставове, 
одржано је на Универзитету у Београду Архитектонском факултету у мају 2012. Свој поглед на савремену 
историју архитектуре он гради на тезама књиге Фукујама, Ф. (2002) Крај историје и последњи човек.. 
Подгорица: ЦИД. 
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оптимистичког погледа на прилично депресивну слику стварности, сасвим 

довољно се приближавамо питањима која се тиме отварају.51 

 

Оно што за сада остаје отворено је колико данашња архитектура може бити 

значајна по резултатима, а колико по питањима које отвара? 

 

 

12.  АРХИТЕКТУРА У ДОБА ДИСКУРСА  

 

Gilles Deleuze via Giorgio Agamben's 'What Is an Apparatus?':  
'Terminology is the poetic moment of thought' - we love it! 
(StudioOlafurEliasson @olafureliasson  
twitter.com/olafureliasson/status/277083560513503232,  
8:14, 7. децембар 2012.)52 
 

 

12.1 шта је дискурс?  Богатство данашњег радног окружења у 

коме долази до преплитања и мешања техничких и природних наука, 

визуелних уметности и напредне технологије, друштвених наука и 

филозофије, без преседана је у модерној, не само архитектонској, историји. 

Чини се да су истовременост и мултидисциплинарност процеса којим се 

генеришу елементи архитектонске структуре, једини стални организациони 

модели поступка пројектовања. На жалост, то обично значи да се до њиховог 

правилног израза у стварном простору и времену долази уз приличне 

потешкоће.  

 

                                              
51  Тринаесто Бијенале архитектуре у Венецији одржано је 2012. године, a било је актуелно у време настајања 
овог текста. Последња Прицкерова награда за архитектуру за 2013. је додељена неколико дана пре него што 
је написана ова реченица. На обе манифестације главне награде је понео јапански архитекта Тојо Ито, за 
хумани квалитет архитектуре коју производи, а након разорног земљотреса у Јапану 2011. године. 
La Biennale di Venezia. (2012) 13th International Architecture Exhibition. Common Ground. [Online] Доступно на:  
http://www.labiennale.org/en/architecture/archive/13th-exhibition/ 
The Pritzker Architecture Prize. (2013) Toyo Ito 2013. Laureate. [Online] Доступно на: 
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2013 
52 Eliasson, O. (2012) Twitter Social networking group. Доступно на: StudioOlafurEliasson @olafureliasson 

twitter.com/olafureliasson/status/277083560513503232. [8:14, 7. децембар 2012.] 

https://twitter.com/olafureliasson
https://twitter.com/olafureliasson
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Интензивност и сложеност процеса који се одмотавају у области савремене 

архитектонске теорије и праксе указују на неприкосновеност дискурзивне 

медијације - као општеприхваћене позиције за изградњу теоријског метода, 

којим би се обезбедила одрживост извора вишеструког увида у савремене 

архитектонске феномене. Дискурзивни приступи било којој теми изгледа да 

доминирају у доба мултидисциплинарности, симултаности и 

'контингентности', ако га можемо назвати на тај начин. Од '70-их година 

прошлог века на овамо, различити режими истраживања носе назив 

'дискурс'. Штавише, оно што називамо дискурзивном анализом, која би иначе 

била везана искључиво за лингвистику, постало је чак и за архитекте једном 

врстом општег добра, које се илустративно користи. 

Стратешка позиција термина дискурс смешта га у категорију техничких, 

оперативних термина чија дефиниција се не мора сматрати неопходном. 

Међутим, поље архитектуре се данас налази у стању таквог теоријског 

врења, које је оптерећено готово вавилонском збрком хипертрофираног 

мноштва терминолошких слобода. Осим што то најчешће има за последицу  

несређену површност  паушалних значења, то чини и важним терминолошка 

питања у архитектури.  

 

(Пре него што наставимо до такозваног архитектонског дискурса хајде да 

покушамо да буде мало прецизнији и да се информишемо о томе шта је то 

дискурс, и да ли има дефиницију?) 

У књизи 'Дискурс - нови критички идиом' (2004) професор Сара Милс, 

савремена књижевна теоретичарка, приближава нам ову клизаву тему 

речима:  

'Израз' дискурс постао је заједничка валута у различитим дисциплинама: критичкој 

теорији, социологији, лингвистици, филозофији, социјалној психологији, и многим 

другим областима, толико много, тако да се често оставља недефинисан, као да је 

његова употреба напросто општепозната.53 

 

                                              
53 Mills, S. (2004) Discourse – A New Critical Idiom. Routledge. рp. 5-14 
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Дискурсом можемо назвати кодификован језик (вокабулар) у датој области 

интелектуалног истраживања - медицинског, правног, религиозног, итд. 

Најмање ћемо погрешити ако га прогласимо за амалгам значења добијених 

из речи латинског и француског порекла и утицаја. Ако за термин дискурс 

уопште може бити дефиниције, то је софистициран начин теоријске расправе 

о одређеној теми, која је често у исто време и неодређена и доктринарна. 

Његова главна карактеристика је да дискурс не постоји у изолацији, односно 

сам по себи, већ у релацији са другим дискурсима, као интеракција.54 

Сматрамо да су ова два става од велике важности за правилно разумевање 

теоријског миљеа у коме се формира појам савремене архитектуре, а самим 

тим, и феномен архитектонског модела. 

 

 

12.2 шта је архитектонски дискурс?  Према професору Кејт 

Незбит, архитектонска теорија је формулисана као вишеструки дискурс у 

оквиру архитектонске дисциплине.55 Ту формулацију допуњава архитекта 

Криста Сајкс говорећи да теорија описује праксу и настајање архитектуре, 

идентификује њене изазове, са јаким спољним везама према мноштву 

научних и уметничких поља интересовања.56 

 

Можда је најискреније рећи да, као поље културе, архитектура тежи 

аутономији снажно зависећи од других поља. Тако је неизбежно развијање 

оба дискурса: унутрашњег – такозваног архитектонског, али и спољашњих, 

за комуникацију са другим дисциплинама и другим пољима деловања. Према 

Бернару Чумију, кога смо у време писања текста имали велико задовољство 

да интервјуишемо у Београду на конференцији посвећеној архитектури и 

филозофији57, архитектонски дискурс се 'позајмљује од семиотике, и односи 

                                              
54 Ibid. 
55 Nesbitt, K. (ed.) (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-
1995. Princeton Architectural Press. рр. 29 
56 Sykes, K. (ed.) (2010) Constructing a New Agenda: Architechtural Theory 1993-2009. Princeton Architectural 
Press. рр. 20 
57 Milenković, V. & Stratimirović, T. & Đurić, M. (2013) ’This Must Be the Place’ ‐ Interview with Bernard Tschumi. У 
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се на способност читања слојева интерпретације'.58 Kритика оваквог става је 

у томе да се архитектура своди на систем површинских знакова, на рачун 

реципрочног, индиферентног, чак конфликтног односа простора и догађаја. 

Можда најважнији, а најнестабилнији, је управо онај дискурс који се сматра 

унутрашњим, архитектонским, ако уопште успемо да избегнемо ситуацију 

поједностављених тумачења, коју описује Чуми.59 

 

У већ поменутој књизи 'Архитектура зависи' професор Џереми Тил за 

најсавременији приступ сматра виђење архитектуре као 'агенса'. 60 У 

друштвеним наукама, агенсом се сматра способност да се делује у свету. То 

би значило да је сва пажња на процесу који иде у правцу стварања објекта 

архитектуре, у коме учешће узимају различити друштвени чиниоца од тзв. 

лаика до тзв. професионалаца. У духу сер Седрика Прајса, полази се од 

претпоставке да грађење не мора бити нужно и једино решење на просторни 

проблем, и да се у динамичној интеракцији са друштвеним контекстом 

редефинишу оквири дисциплине архитектуре. Иако се ради такође о још 

једном увезеном дискурсу, у основи критичном према позицији ауторитарне 

моћи, у текућој економској оскудици, за архитектонски мисаони миље овај 

концепт се показује као довољно отворен и обећавајући.61 

 

Овим указујемо на потешкоће у разликовању аутономног, или чисто 

архитектонског дискурса. Архитектонски модел може различито изгледати 

кроз различите дискурзивне филтере.62 Проучавање природе сазнања о било 

ком предмету рада, који укључује и феномен непосредног односа са 

                                              
Djokić, В. & Bojanić, P. (eds.) Interviews: Architecture of Deconstruction / The Specter of Jacques Derida. 
International Scientific Conference, University of Belgrade – Faculty of Architecture. pp. 144‐149. 
58 Лична белешка са предавања одржаног у склопу конференције. 
Tschumi, B. (2012) Derridarchitecture. Architecture of Deconstruction: The Specter of Jacques Derrida. University of 

Belgrade and the Center for Ethics, Law and Applied Philosophy (CELAP). Београд. 2012. 
59 Tschumi, B. (1996) Architecture and Disjunction. The MIT Press. 
60 Till, Ј. (2009) Architecture Depends. Cambridge Massachusets, London England: MIT Press. 
61 Schneider, T. & Till, J. (2009) Beyond Discourse: Notes on Spatial Agency. Delft School of Design Journal: 
Footprint. 4. 
62 Stratimirović, T. (2012) Architectural Model in the Age of Discourse. У Ivanyi, P. H. (ed.) Architectural, Engineering 
and Information Sciences: Abstract Book 8th International PhD & DLA Symposium. University of Pecs. Pollack Mihaly 
Faculty of Enineering and Information Technology, Pecs. рp. 132 
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предметом рада, упућује на феноменолошко филозофско поље, као полигон 

на коме се и предмет архитектуре може подробно испитати и теоријски 

уобличити.  Филозофско – феноменолошки дискурс осветљава однос између 

аутора-пројектанта и његовог сопственог радног материјала. Овај дискурс 

омогућава и анализу предмета архитектуре, и анализу самог субјекта 

перцепције. Феномен појавности архитектонског модела отвара питање 

истраживања његове употребне вредности, односно његовог радног 

ограничења. Кроз феноменолошко поље дискусија о употребној вредности 

модела, као инструмента перцепције, омогућава фокус на анализу околности 

у којим доминира субјективна когнитивна позиција, у којој и сам предмет 

постаје аутономан радни инструмент. 

 

Прелазно поље у коме се поставља питање зашто неки предмет рада занима 

архитектуру и зашто тај исти предмет рада у другом појавном облику 

провоцира расправу у неком другом научном пољу, истиче чињеницу да 

садржај проучаваног материјала условљава методолошки приступ, односно 

поступак који ће бити примењен да би се о том садржају известило. Избором 

феноменолошког дискурса практично се интегрише вишеструкост могућих 

погледа на предмет рада, примарно усмеравајући методолошка оруђа ка 

филозофском оквиру. Феноменологија, као контемплативни метод који за 

циљ има намеру да аналитички осветли природу односа између субјекта и 

објекта, веома је присутна у архитектонском мисаоном пејзажу у последњих 

неколико деценија. Истакнути архитекти који потичу из ширег англо-

саксонског културног миљеа промовишу интерес за теме и појмове које 

феноменолошки филозофски приступ може да понуди промишљању и 

филозофији архитектуре, са посебним занимањем за искуствену природу 

чулног и материјалног.  

 Област 'чисте' феноменологије веома је обимна и разуђена и њено 

истраживање представља посебан подухват. Обиље литературе које прати 

ово пољe значајно је нарасло у последњих десетак година, после својеврсног 

затишја друге половине двадесетог века. Културолошка ширина и 
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композитна сложеност овог филозофског поља представљале би 

непремостиву препреку за овај рад, уколико не би постојала могућност 

својеврсне слободе избора метафоричког појмовног наслеђа, као кључа за 

савремени интердисциплинарни теоријски моменат у коме се одвија овај 

подухват.  

 

 

12.3 шта је модел?  Комплементарну групу информација о 

предмету рада чине истраживања која се баве стваралачким процесом 

'прављења' или 'стварања' архитектуре, која подразумевају форму 

оперативног мишљења, наспрам теоретских студија које долазе пост фестум. 

То је текућа рефлексија о ономе што се ради, а која се налази у језгру 

стваралачке активности, што чини један испреплетан процес који не прати 

познате научне методе, већ се у ствари развија на емпиријски начин. 

Позиција архитектонског модела у односу на поступке који чине праксу 

архитектонског пројекта је већ поменута као централно питање овог рада, и 

сматрамо да се она очитава баш у овој зони.  

 

Када је у питању однос дискурса и модела, данашње време је такво да 

појмови слободе, слободног избора, праћења и понављања неког модела 

претпостављају искорак у историју. Дискусија о значају архитектонског 

модела лежи у самом језгру савремене пројектантске праксе, а до пре 

неколико деценија напуштање материјалне супстанце архитектонског 

моделовања изгледало је као неминовност.  Међутим, у последњих десетак 

година питање материјалности је поново актуелизовано, као нова упоришна 

тачка у структури методолошког оквира практичних техника пројектовања. 

 

Дуга традиција еволутивног принципа на коме почива професија 

архитектонског пројектовања, са развијеним унутрашњим методама, тражи 

излаз из сопствене инерције у другим пољима, чији је развој динамичнији и 

више иде у корак са духом времена. Историја културе нуди мноштво 
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манифестација појма модела изван поља архитектуре – од играчака и 

индустријских производа широке потрошње, до теорије модела у разним 

научним областима. Везе између различитих артефаката, те концепти који 

спадају у категорију модела, инспиративни су и корисни за истраживање 

природе архитектонских модела, до чије израде долази спонтано током 

поступка архитектонског пројектовања. Међутим, теоријска истраживања 

која произилазе директно из праксе архитектонског модела се и даље 

сматрају прилично ексклузивним, а дискурс кроз који су вођена комбинује 

историју, теорију, културу, науку, технику, филозофију и архитектонско 

пројектовање. 

 

Идеја модела испитивана је у бројним студијама, које углавном припадају 

природним наукама - математици, физици, хемији, биологији, итд, као и 

медицинским, техничко-технолошким наукама, друштвеним наукама у 

области филозофије, психологије , социологије, економије... Терминолошки 

гледано, сам термин 'модел' је у широкој употреби, и присутан је у 

различитим областима. Порекло речи модел / model (n.) у енглеском језику 

смешта се од средњо француског modelle, преко старо италијанског modello 

‘модел, калуп’ у народни латински modellus, и класични латински modulus 

‘мала мера, стандард’, деминутив од modus 'начин, мера’. Према Оксфордском 

речнику, прва позната употреба у енглеском језику је из 1575.63 

Такође: моделовање / modelling, термин који се јавља у 1650. 'радња 

довођења у жељено стање', глаголска именица од глагола моделовати / 

model (v.) који означава радњу прављења модела (у глини, воску, итд.) 

забележена је 1799. Куриозитет је да је значењу 'рад манекена' у употреби  

од 1941, од почетка другог светског рата. 

Француска етимологија термина modèle потврђује енглеске изворе и даје 

детаљнију историјску слику развоја значења речи: итал. modello, лат. 

поп. modellus, варијанта класичног modullus, деминутив од modus 'мерити'. 

Термин је оригинално коришћен у ликовним уметностима од 16-ог века, који 

                                              
63 Online Etimology Dictionary. [Online] Доступно на: http://www.etymonline.com/index.php?term=model 
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означава 'слику чија је судбина да буде репродукована', када и Бернар 

Палиси, керамичар и хидраулични инжењер, термин модел користи у смислу 

'представљања у малом оно што ће бити репродуковано у великом' (као 

макета)64. Нешто касније, реч модел се користи у смислу карактеристичног 

типа као 'особа или ствар која има највећи степен карактеристике врсте, 

категорије, квалитета', а потом од 17-ог века као 'нешто што се имитира' - у 

моралном смислу као особа са изразитим квалитетима, или нешто што 

'служи као модел' за углед. Такође, од 17-ог века термин се односи и на особу 

која позира уметнику или стварна особа која служи као инспирација писцу, а 

од 19-ог века односи се и на врсту производње, као мода.  

Научна употреба речи јавља се тек 1952. у језику кибернетичара са значењем 

'систем који представља основу структуру стварности'. Потом се брзо се 

шири у различитим наукама, укључујући друштвене науке (економију, 

социологију, лингвистику, итд…). Од ове употребе се изводе моделизовати / 

моделизација modéliser, modélisation, атестиране '70-тих година од стране 

Француске националне комисије за терминологију. 

Глагол моделовати од најраније забележене употребе у 15-ом веку односи се 

на радњу којом се неко или нешто чини да сличи некоме или нечему. Од 17-

ог века у употреби је значење по коме се нешто прави по калупу, а од 18-ог 

века моделовати коначно означава и обликовање форме или природе.65 

 

У архитектури термин модел се употребљава у свим овим значењима. Сама 

историја употребе термина као дела архитектонског дискурса није још 

истраживана, али се и тешко може пратити.  

Оно што је познато је да је приликом изградње куполе у Фиренци, под 

Брунелескијевим руководством око 1420. направљено мноштво дрвених 

модела потребних за одлучивање о даљем току изградње куполе, и да се ту у 

ширем оптицају јављају термини modello, modelo, modeglio који су означавали 

                                              
64 Centre National de Ressourses Textuelles et Lexicalles. [Online] Доступно на: 
http://www.cnrtl.fr/etymologie/mod%C3%A8le 
65 Ibid.  
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те пробе. Након тога термин је увезен у француски језик, а потом и у 

енглески.66 

 

Ако појаву модела поставимо на антрополошки ниво посматрања, познато је 

да је употреба модела и минијатуризације у древном Египту имала сложену 

магијску улогу.67 Познто је да је једно од претпостављених тумачења самих 

пирамида да оне представљају модел Земље или Универзума.68 У Ел Амри 

1901. године ископан је јединствени глинени модел правоугаоне куће 

прединастичког периода, датиран у период oко 3200 година п.н.е., што га 

вероватно чини најстаријим сачуваним архитектонским моделом у 

историји.69  

Постоје налази да су Стари Грци такође користили моделе направљене од 

глине, као што је модел вотивног храма посвећеног богињи Хери, пронађен у 

Перахори, датиран око 700 г. п.н.е.70 Већина остатака модела пронађени су у 

олтару храма, али не може се са сигурношћу рећи какву улогу у грчкој 

култури су имали ови модели, да ли је она била уметничка, магијско-

ритуална или техничка, или је обједињавала све ове аспекте.71  

Упореба архитектонских модела, иако не под тим именом, позната је од 

Херодота, 450 год. п.н.е. Архитекти као Иктинус и Каликратес користили су 

различита средства да градитељима дају тачна упутства потребна за 

изградњу храма. Између осталих средстава, детаљи као што су украсни 

детаљи венца или делови орнаменталне скулптуре описивани су помоћу 

Парадигме, модела у размери 1:1. Архитекта је правио медијаторске 

артефакте који би омогућили изградњу важних објекта као што су храмови. 

                                              
66 Müller, R. (n. d.) Draft, Design, Hypothesis. [Online] Доступно на: 

http://www.muellerscience.com/ENGLISH/model_text/VI_draft.htm 
67 Allen, S. (2004) Miniature and Model Vessels in Ancient Egypt. У Bárta, M. (ed.) The Old Kingdom Art and 
archaeology: Proceedings of the Conference. Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles 
University in Prague. рp. 19 - 25 
68 Burton, D. & Grandy, D. (2004) Magic, Mystery, and Science: The Occult in Western Civilization. Indiana University 
Press. рp. 33 
69 Bard, K. (ed.) (2005) Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge. pр. 26 
70 Stillwell, Р. et al. (eds.) (1976) The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. N.J. Princeton University Press.  
71 Payne, H. (1940) Perachora: the Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia. Excavations of the British School of 
Archaeology at Athens, 1930-1933. Oxford: Clarendon Press. рp. 35 
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Као и код осталих радних средстава (текст, цртеж) однос модела и грађевине 

се мењао кроз време.72 

Езотерична страна модела присутна je и даље у макетама цркава у Средњем 

веку. Oд Витрувија, о напорима архитеката, градитеља и уметника заправо 

нема посебних података све до средњег века. Архитектонски модели су 

веома мало докуметовани у византијској, а самим тим и у српској традицији, 

што свакако не искључује њихово постојање.73 Епископ Грегор из Нисе 

(Кападокија, 380 г.) извештава у ускршњој беседи о малим воштаним 

моделима holigo cero, за целe зградe са скицама за облике скулптура. Ти 

модели су, без обзира на то што концепт размере изгледа да тада није био у 

употреби74, према штурим извештајима из тог времена, претходили 

планираној изградњи цркава.75 У српској средњовековној уметности сматра 

се да је најстарији приказ ктитора (за кога се верује да би могао бити краљ 

Михаило Војисављевић) који држи цркву фреска у Стону, настао око 1080. 

године.76 Ликовни прикази умањених грађевина у рукама њихових ктитора 

могли су бити и слике по стварним грађевинама и прикази стварних 

архитектонских модела. Било како било, грађење цркава, есхатолошко по 

својој природи, саму грађевину пласира као модел (универзума).  

Поред мистичних, у ренесанси се модели праве и из научних, архитектонских 

и инжењерских разлога. Поред психолошке пројекције универзалних закона 

на структуру грађевине, модел је у себи садржао могућност и да се нови и до 

тада невиђени елементи саме грађевине тестирају, пре њене градње. Већ смо 

помињали израду модела током градње Куполе у Фиренци, од које су 

сачувана три велика парцијална модела. Први дрвени модели се помињу за 

                                              
72 Hewitt, М. (1985) Representational Forms and Modes of Conception: An Approach to the History of Architectural 
Drawing. Journal of Architectural Education. 39 (2). pр. 2 
73 Marinković, Č. (2007) Founder's Model – Representation of a Maquette or the Church? Zbornik radova 
Vizantološkog instituta. XLIV. 
74 Courtenay, L. T. (ed.) (1997) The Engineering of Medieval Cathedrals. Aldershot, En.: Ashgate. pр.14 
75 Warnke, M. (1976) Bau und Überbau: Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach den 
Schriftquellen. Frankfurt am Main: Syndikat. 
76 Радојичић, С. (1934, 1996) Портрети српских владара у средњем веку. Београд: фототипско 
издање оригиналног издања из 1934. са допунама. 
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Кампанилу у 14. веку.77 Метод рада примењен у Фиренци послужио је за 

углед при изградњи катедрале у Милану, за коју су прављени пробни модели 

у великој размери. Од половине 15. века Алберти развија прве теорије о 

архитектури засноване на употреби модела и цртежа, које своје место 

проналазе у образовним правилима академских институција.78 Постоје 

докази да је током ренесансе саграђено више хиљада модела, а до данас их је 

сачувано четрнаест. Један од најпознатијих је Сангалов модел цркве Св. 

Петра, настао половином 16. века, а који се и данас чува у Ватикану, поред 

Микеланђеловог модела исте цркве, који га је заменио. Грађење модела који 

објашњавају невидљиво, у ренесанси је још увек значајно требало да садржи 

и снажну божанску поруку, иако се по први пут у историји исказује и  

индивидуална архитектонска идеја за коју је и архитекта добијао заслуге.79 

Занатска израда модела очувала се током Beaux Art периода, да би почетком 

20. века, са масовним развојем фотографије, ауторски модел архитеката 

авангарде постао моћан носилац поруке о томе шта је то заправо модерна 

архитектура. Поред снаге слике обећања моћи нове архитектуре у новом 

времену које долази, сам модел је имао и скулпторалну вредност за 

архитекте који се рвају са новим концептима архитектонске форме, 

утемељене у композиционим вредностима авангардног сликарства, 

вајарства и музике.80 Данас се архитектонски модел и даље највише односи 

на метод објашњавања невидљивог.  

Изложени преглед нема амбицију да пружи одговор на то зашто су прављени 

модели, ни да стварно прецизира њихову улогу, него да само прикаже каква 

је дуга традиција минијатуризације грађевина, која сигурно није у вези само 

са архитектонском професијом, већ и са људским поривом грађења уопште и 
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80 The Canadian Centre for Architecture (2011) Modernism in Miniature: Points of View. [Online] Доступно на: 
http://www.cca.qc.ca/en/exhibitions/1487-modernism-in-miniature 



47 

 

намером да свет буде контролисан на цивилизацијски доступан технолошки 

начин. 

 

*** 

 

Концепцијски гледано, савремену архитектонску пројектантску позицију 

могуће је препознати на линији чију окосницу формирају ревитализовани 

филозофски појомови попут интуиције, објективности, перцепције и 

вишеструкости, које прати истовремено сложен и парадоксално једноставан 

облак идеја у чијим обрисима се могу разазнати намере како естетске, тако и 

политичке природе. Тражење теоријске позиције која би послужила као 

довољно чврсто тло за анализу горе наведеног, отвара и питање о 

савременом теоријском оквиру у коме се позиционира архитектура.  

Ако се пође од тога да је методолошки исправно успостављање односа 

између архитектуре као дисциплине, и филозофског феноменолошког поља 

као намере да се обухвати мноштво појавности (између осталог и савременог 

предмета архитектуре), онда се отвара и расправа о доктрини из које би 

могла да произађе основна методолошка концепција којом се данас може 

реконцептуализовати принципијелни статус онога што се може сврстати у 

категорију предмета архитектуре.  

Истраживања везана за ову област методолошке су природе и одвијају се пре 

свега у педагогији, како општој, тако и оној која је везана за архитектонско 

образовање. Литература везана за општу педагогију припада 

истраживањима из групе искуственог учења или учења кроз искуство, са 

специфичном области развијеном за креативне дисциплине. Она носи 

савремени назив-кованицу thinkering који би се могао слободно превести као 

'мишљење кроз прављење', а потпуно ново (старо) поље у оквиру 

архитектуре су и студије 'културе прављења' (culture of making) које има за 

циљ да истражи однос између пројектовања и интуитивног разумевања 

физичког света, кроз непосредност тактилног ангажмана. 
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Сложићемо се да се сам поступак архитектонског пројектовања одвија по 

неком моделу, онако како га преносе школе архитектуре, или онако како се 

установи у текућој пракси. Савремени поглед на подучавање и учење 

наглашава да се они одвијају на различите начине и у различито време.81 За 

разлику од курикулума у коме би све морало бити пажљиво планирано и 

прописано, и за разлику од тзв. алтернативног радикалног курикулума у 

коме се постмодерно одбацују сви ауторитети,82 пред нама се можда налази и 

другачији пут. Тај пут потиче из истраживања о важности простора, заједно 

за формирање знања и за његово 'преношење', односно, да је само 

подучавање део и мишљења и стварања. Та врста рада је повезана са чулима, 

са рукама, са телом, са покретом и простором, налази се у 'простору тела', 

које је у простор подучавања архитектуре увео Гастон Башлар(1958), а у 

најскорије време архитекта Јухани Паласма (2005) и филозоф Беноа Гец 

(2002). Не тако нов, феноменолошки отклон даје простор за излажење из 

математичко-логичке и бихевиорално-когнитвне концепције хипотетичко-

дедуктивног модела анализа-синтеза-вредновање, као оног који не само да 

не открива, већ затвара, могуће путеве пројектовања.  Са друге стране, заиста 

нема никаквог доказа да сами модели архитектонског пројектовања морају 

бити логички повезани са оним што покушавају да моделују. 

 

 

 

 

 

                                              
81 Cencič, M. i Bahovec E. D.  (2012) Architecture in School, School in Architecture. Journal of Contemporary 
Educational Studies. 1. pp. 12-18. 
82 Snodgrass, A. & Coyne. R. (1992) Models, Metaphors and the Hermeneutics of Designing. Design Issues. 9 (1), pp. 
56-74. 
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Баш као млади човек, који се неодлучним кораком пење степеницама Рафаелове 'Атинске 

школе', морамо тражити смисао становања тако што ћемо консултовати више  учитеља.83 

- Беноа Гец, Дислокације, 2001.  

 

 

 

 

 

21. ОНТОЛОГИЈЕ 

 

Феноменологија остаје наука о феноменима: дословно, о појавама насупрот 

стварности. Тако феноменологију можемо дефинисати и као поделу у било 

којој науци која описује и класификује  'феномене'. 

Историјски, феноменологија је настала у централноевропској средини , у 

времену ране модерности, као критичко незадовољство моделима мишљења 

просветитељске традиције. Данашња позиција феноменологије појављује се 

                                              
83 Goetz, B. (2001) La dislocation: Architecture et Philosophie. Paris: Editions de la Passion. pp. 182 
    'Tout comme le jeune homme qui gravit les marches hésitant à l'École d'Athènes de Raphaël, nous devons 
rechercher le sens de logement en consultant plusieurs enseignants.' 

*превод Т. С. 
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у необичном културном пределу у коме своје место налазе и локалне и 

стране традиције, заједно замућене у нејасном обрису модерне стварности. 

Амбијент за систематично мишљење о појавама у савременом свету је у 

стању превирања, што га чини провокативним, узбудљивим и отвореним у 

погледу избора тумачења. У моменту нестајања чврстих ослонаца света и 

мишљења о свету, онаквих какве смо познавали до сада, феноменологија се 

данас поново нуди као готово непрегледно широко, али сврсисходно поље.  

 

Ако изаберемо да прихватимо, али и прећутимо, критички круг упућен 

феноменологији по којој су њена основна претпоставка и коначно исходиште 

једно те исто филозофско место, у коме ће се истина наћи негде изван, оно 

што преостаје је рафинирани методолошки модел за описивање појава у 

проширеном хоризонту стварности. Читање, разумевање и писање о 

феноменологији, односно кроз њу, у сваком случају је посебан концепцијски 

подухват. С' једне стране, нуди се обиље основних термина који за филозофе 

понекад имају и превише подразумевано значење, а са друге имамо 

неискусног, али заинтересованог читаоца који има жељу да о истим темама 

проговори поштено, на свој начин. Зато овде дајемо избор основних 

феноменолошких појмова, пре свега кроз потенцијал којим се нуде и као 

концепцијски поглед на архитектуру, као и архитектонске теме из 

перспективе феноменологије.84 Тај приказ је са намером неправилно означен 

као онтологије, са циљем да изворни филозофски концепти – за архитектуру 

– буду третирани као бића-за-себе, са пуним поштовањем њихове унутрашње 

комплексности. За архитекте се каже да су њихова тумачења филозофских 

појмова неизбежно наивна, бизарна,  недовољно пажљива и прецизна, што 

нас ипак не може спречити у намери да их разумемо, са ризиком да на крају 

будемо само коректни, и неизбежно преједноставни. 

 

 

                                              
84 Jacquet, B. & Giraud, V. (eds.) (2012) From Things Themselves: Architecture and Phenomenology. Kyoto: Kyoto 
University Press. 
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21.1  lebenswelt Lebenswelt се односи на прећутни контекст 

свакодневног живота на који се обично не обраћа мисаона пажња. Lebenswelt 

укључује и рутинско и необично, и световно и изненађујуће. Без обзира да ли 

је искуство обично или изузетно,  'свет живота' у коме се дешава је нормално 

непримећен. Типично, људска бића не постављају своја искуства у свету 

живота као предмет свесне пажње. Уместо тога, ова искуства се само десе, 

без разматрања како су се догодила, да ли су се могла десити другачије, или 

које веће искуствене структуре они могу бити део. Природно, људи су 

утонули у свет који се у нормалним околностима аутоматски одвија.85 

 

Историјски, појам Lebenswelt-a је конципирао Едмунд Хусерл. Хусерл своју 

визију Lebenswelt-a, или света живота описује као једно великo позориште 

предмета разноврсно распоређених у простору и времену, у односу на 

субјекте опажања. Свет живота је већ и увек ту, и представља заједничко тло 

за сво дељено људско искуство.86 Са концептом света живота, Хусерл се 

упутио ка спознаји да је, чак и на најдубљем нивоу, лична свест већ раније 

уграђена и ради у свету значења са претходно формираним судовима који су 

конституисани друштвено, културно или историјски. У савременом добу, 

осим феноменолошког, Lebenswelt се зато појављује и као социолошки и као 

епистемолошки концепт. 

 

У двојности термина, и његовој свеобухватној двосмислености, свет живота 

се за филозофију испоставља као један здраворазумски свет, у коме је могуће 

направити померање од системски неухватљивог првог лица ('ја') ка увиду у 

значења која настају у доживљају свести, у контексту који настаје као свет 

једино кроз те доживљаје. Концепт света живота је један од сложенијих у 

феноменологији, највише зато што је истовремено и личан и друштвен, 

подразумевајући ситуације у којим постоји нека врста споразума, 

заједничког значења или разлике у значењу. Помоћу њега је могуће 

                                              
85 Ibid. 
86 Хусерл, E. (1936, 1991). Криза европских наука и трансцедентална феноменологија. Горњи Милановац: 

Дечије новине. рр. 142. 
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разликовање људске сфере ('царство значења') од сфере природе ('науке и 

објашњења'), односно, наше науке не могу објаснити свет, онолико колико га 

могу опскрбити значењима.87 

 

Свет живота је у суштини повратак на фундаментално искуство које 

претходи научним објашњењима. Можемо изабрати да га разумемо као 

универзалну основу, која укотвљује метфизичке корене, чиме се омогућава 

њена разумљивост. За Мерло-Понтија Lebenswelt је оно што је старије од свих 

мисли, као што постојање предела претходи Географији.88 За архитектуру 

данас, овде се ипак не ради о концептуалном, већ основном доживљају света, 

о проналажењу осетљивог почетног полазишта које одржава њено 

аутентично значење, насупрот спекулативних конструкта свих врста. 

Феноменолошка рефлексија89 односи се на архитектонску пре-рефлексивну 

основу, на искуство света живота у коме настаје специфично онтолошко 

поље, из кога произилази дискусија о темама о којима ће овде бити речи. 

Свет живота, за архитекте, је атмосфера.90  

 

 

21.2  jезик  Језик је сам по себи извор значења: речи често значе више 

него што у ствари значе. 

Понекад је додатно (или пренесено) значење симболично – као код мита, или 

реторичко – као код политичког текста, или инспиративно – као у 

молитвама. Међутим, додатно значење је понекад и феноменолошке 

природе, онда када се евоцира животно искуство, или када се буди неко 

могуће искуство, на непосредан начин, који захтева и додатно размишљање. 

Према томе, језик је сам по себи извор значења, што наше искуство чини 

распознатљивим. То је важно питање, које је и кључни предмет великог 

                                              
87 Скрутон, Р. (1998) Кратка историја модерне филозофије. Београд: Народна књига алфа. рр. 219 
88 Merleau-Ponty, M. (1945, 1978). Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša. р. 5-17 
89 Finlay, L. (2008) Introducing Phenomenological Research. Accessed 19 April 2012. 
http://www.linda.finlay.com/introducingphenomenomologicalresearch.doc 
90 Zumthor, P. (2006) Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects. Basel: Birkhuaser. 
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спора у оквиру текуће расправе да ли језик обликује посебне форме искуства 

(мисао, перцепцију, емоцију) и њихов садржај или значење.91 

 

По Мерло-Понтију, говорни језик, као манифестација чулног живота тела у 

свету, јединство глагола имати и бити, практично је симултана ситуација 

'препознавања', у којој именовање јесте само препознавање. У том случају 

реч јесте мисао, чиме се не одриче могућност преузимања мисли других, 

помоћу речи где 'једну филозофију почињем схватати крадом улазећи у 

начин постојања овог мишљења, репродукујући тон, акценат филозофа.' У 

медију језика реч није средство, није омотач, већ носач смисла, не као одежда, 

већ је само тело мисли. У писаном тексту, након афективног, првог слоја 

распознавања као стилски (естетски) прираслог значења, операција израза, 

ако је успела, отвара нашем искуству ново поље или нову димензију. 'На исти 

начин глумица постаје невидљива и појављује се Федра'. Естетским изразом 

(стилизацијом) се, директно, без превођења, мобилише, остварује и врши 

значење. Мисао и израз конституишу се симултано, што у површном погледу 

чини да се изгуби свест о контингентном у изразу, ограничавајући их на 

иманентно значење. 92 

 

Изворни, феноменолошки поглед на језик де-конструктивистичка критика је 

прогласила за наиван и идеалистички. У најсажетијим цртама, општи ниво 

разумевања феномена језика успоставио се током 20. века на подразумеваној 

равни 'услова могућности'.93 Хусерлова идеја о томе да је значење у језику 

првенствено повезано са свешћу и интенционалним искуством, заједно са 

Мерло-Понтијевим фокусом на пред-мисаоно проживљено искуство, 

трансформисана је Деридином идејом да значење писаног текста има своју 

сопствену аутономију, која не зависи ни од субјекта нити од било које 

спољашње референце на коју текст упућује. Кроз метод 'деконструкције' 

                                              
91 Van Manen, M. (2011) Language itself is a source of meaning. [Online] Доступно на: 
www.phenomenologyonline.com/inquiry/sources-of-meaning/language-sources/ [Приступ: јуни 2013] 
92 Merleau-Ponty, M. (1945, 1978). Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša. рр. 189-212. 
93 Mattens, F. (ed.) (2008) Meaning and Language: Phenomenological Perspectives. Dordrecht: Springer. рр. Х 
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Дерида је демонстрирао не инваријантност феномена језика, већ његову 

суштинску варијантност, 'различитост', која у једном потезу дестабилизује 

сва значења и идентитете. 94 

 

У суштини, природа језика, однос језика, мисли и значења и даље су предмет 

великих и сложених дискусија, а савремена лингвистичка феноменологија 

нас стално подсећа на значај писања, на енигматску моћ језика и на 

непредвидљивост интерпретативног значења.  

 

 

21.3  перцепција  Према феноменолошкој интерпретацији 

перцепције (опажаја), која полази од Брентанове идеје о интенционалности – 

да ако се мисли, увек се мисли о нечему – предмет свести се назива 

интенционални објекат. То не мора бити прави материјални објекат, већ 

предмет размишљања. За свест је овај објекат градиван на мноштво 

различитих начина, од којих је један и перцепција. Хусерлов опис перцепције, 

тачније његова анализа компоненти и особина перцепције, уопштено се могу 

груписати у три питања: шта је оно што се перципира, какав је начин на који 

се перципира и шта је перципирано.95 Тиме се прави веома јасна разлика 

између садржаја самог чина свести и опаженог објекта. Инсистирањем да 

перцептивна свест ставља свој субјекат у директан контакт са самим 

доживљеним објектом, а не неком репрезентацијом која врши ту дужност, 

потврђује се и здраворазумски и феноменолошки утемељено веровање да 

када се нешто појави за нас, то је управо та ствар, а не нешто друго (њена 

'појавност'), који опажамо.96  

 

                                              
94 Влаисављевић, У. (2011) Феноменолошки пут у деконструкцију: Шта Дерида дугује Мерло-Понтију. Нови 
Сад: Mediterran Publishing. рр. 23-33.  
95 Mulligan, K. (1995) Perception. У  Smith, B. & Smith, D. (eds.) Husserl. Cambridge Companions to Philosophy. 
Cambridge. рp. 168-238.  
96 Hopp, W. (2008) Husserl on Sensation, Perception, and Interpretation. Canadian Journal of Philosophy. 38 (2). рp. 
219-246. 
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Постојаност објекта опажања, односно питање како кренути даље из 

позиције првог лица, сугерише да тај објект није опажени свет, него 

посматрање самог субјекта. Дакле, адекватност феноменолошког описа 

перцептивног искуства требало би да буде независна од тога да ли за 

истраживано искуство постоји предмет који га представља или не. У сваком 

случају, постојаће барем опажени садржај (ако не и исти садржај на обе 

стране опажаја). Захваљујући перцептивном садржају, чак и халуцинација је 

намеран чин, искуство 'као од' објекта. Феноменолошки опис бави се оним 

аспектима перцептивног садржаја који остају исти, без обзира да ли је 

искуство које је у питању истинито или не. Односно, феноменолог мора да 

стави у заграду своје  веровање у постојање перцептивног објекта. Субјекат 

тако можемо разумети као 'конститутивни објекат', а објекат као 'ствар'. 97 

 

Проблематизујући концепцију тела као објекта одвојеног од свести, Мерло-

Понти проблематизује и укупну целовитост спољашњег света као у 

потпуности различитог од мислећег субјекта. Његова централна теза је о 

'превласти перцепције'. Укратко, прво опажамо, а онда мислимо, при чему је 

чулни осећај витална активност кроз коју лично 'ја'  опажа и спознаје. По 

Мерло-Понтију, управо кроз тело имамо приступ свету при чему перцепција 

укључује опажајног субјекта у дату ситуацију, пре него да га постави као 

гледаоца који се некако издвојио. То чини опажај активним чином, за 

разлику од пасивне стимулације чула. Како Мерло-Понти сугерише, 

перцепција је 'креативна пријемчивост', што са собом повлачи и одређену 

одговорност, у вези самог начина на који се опажа. Међутим, ако опажај није 

утемељен ни у објективној ни у субјективној компоненти (на пример, није 

објективно примљена пре субјективне интерпретације), већ у узајамној 

отворености која се налази између ових категорија, може се приметити да то 

делује као да је перцепција обележена нестабилношћу.98 

 

                                              
97 Stanford Encyclopedia of Phylosophy. (2002) Husserl. [Online] Доступно на:   plato.stanford.edu/entries/husserl/ 
[Приступано: 24. јуни 2012] 
98 Merleau-Ponty, M. (1945, 1978). Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša. рр. 217-257. 
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Са гледишта тела, Мерло-Понти акт опажања у ствари изједначава са свешћу 

о себи у свету. Тумачећи опажајно поље кроз анализу перцепције као осећаја 

он га формулише као једну површину у којој се догађа додир између света и 

субјекта који га опажа, чак и када су у питању опажаји ван граница 

објективног тела, као што су халуцинације. При том, однос субјекта и 

његовог осећаја треба замислити као онај између спавача и сна. Појединачно 

чуло за, или осетљивост на, повлачи за собом и клицу анонимности или 

деперсонализације, као што је и сам сан. Мистерија друге присутности, када 

се јасан простор опажених ствари удвостручује кроз брисање разлике између 

облика и садржаја, чини чулни простор јединственим глобалним простором 

у коме супремацију суштински не може имати ни једно посебно чуло, без 

обзира на то колико је трајање њиховог појединачног просторног опсега. 

Према томе, питање сензибилитета или 'коначне субјективности' како је 

назива Мерло-Понти, повезано је са чулном осетљивошћу, а чулност опет са 

питањем простора, које се завршава рефлексијом о времену, чиме се за 

питање перцепције везује и питање меморије.99   

 

Феноменолошки концепт перцепције - интенционалност, идеализација 

свести, опипљивост искуства као 'отвора' за појавност свих ствари, у 

суштини су део бескрајних настојања да се разјасни значење искуства без 

порицања његове збијене комплексности и његове тајанствене 

неразумљивости. Питање опажаја, без сумње је питање фундаменталног 

односа нас и света. Одбијањем да се прихвати позиција по коме је 

подвојеност физичког и менталног довољна за разумевање 'друге стране', 

успоставља се  ново уједињено полазиште по којој је перцепција по свом 

утемељењу физичко-телесна, и према томе нетранспарентна. 100101 Ако 

перципирати/опажати значи перципирати/опажати нешто, перцепција јесте 

оно што нас отвара ка ономе 'што је', и без обзира на разумевање, његова 

                                              
99 Ibid. 12 
100 Smith, А. D. (2007) The flesh of perception: Merleau Ponty and Husserl. У Baldwin, Th. (ed.) Reading Merleau-
Ponty – On Phenomenology of Perception. New York: Routledge. 
101 Kelly, S. D. (2007) What do we see (when we do)? У Baldwin, Th. (ed.) Reading Merleau-Ponty – On 
Phenomenology of Perception. New York: Routledge.  
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истинитост лежи у њеној животности. Чак и ако је одбацимо као илузију, 

одбацујемо је тек након што се догодила, тако да је можемо сматрати 

предусловом за сусрет са оним што је светом дато.102 

 

Историјски и културолошки гледно савремена фрагментисаност људске 

перцепције је готово заштитни знак ширег људског искуства у времену 

модерности. До данас је заиста много речено о парадоксалној природи 

модерне перцепције, као истовременог услова за појединачну слободу, 

креативност и искуство, али и као кључног елемента за ефикасно 

функционисање економских и дисциплинских институција, те као 

катализатора за простор масовне индустрије и спектакла. Савремени 

уметнички фокус на поремећаје, празнине и расколе у таквом опажајном 

пољу омогућио је веома занимљиво откриће да чврсто држање пажње 

доводи до опажајне дезинтеграције и губљења присуства, пре него да 

фиксира и осигура свет.103 

 

 

21.4  тело   Живо тело, или Тело, односи се на чињеницу да смо у 

свету увек и једино телесно присутни. Феноменолошки, телу је својствено да 

се доживљава као двојност, истовремени објекат и субјекат. Из тог угла тело 

је медијум наше егзистенције, истовремена средина људских активности и 

места где се свет појављује. Сматра се да тело директно доприноси садржају 

оног што се опажа, те да су материјални предмети одређени баш због свог 

прецизног односа према перципирајећем телу, односно да сва наша опажајна 

оријентација потиче из неодвојивог односа између нашег тела и нашег света. 

Тако рећи, не постоји позиција која није у потпуности зависна од 

интеракције између нас самих и свега онога што нас окружује.104 

                                              
102 Barbaras, R. (1999, 2006). Desire and Distance – Introduction to a Phenomenology of Perception. Stanford: 
Stanford University Press. 
103 Crary, J. (1999) Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. Cambridge Mass: MIT Press 
(October Books). 
104 Welton, D. (ed.) (1999) The Body. Malden, Mass and Oxford: Blackwell Publishers. 
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Епистемолошки - полазећи од Хусерлове феноменологије света живота, 

Мерло-Понти је усидрио појаву перцепције у феноменологију живог тела, као 

тела које се доживљава и које доживљава, у коме је перципирајући субјет 

инкарниран као медијаторска веза за појавни свет. 105 Он сопствено тело 

приказује физиолошки-анатомски, као живи објекат, у односу на кога је 

тешко заузети неку дистанцирану спознају, и чије се функције могу схватити 

једино ако их сами вршимо. Психолошким искуством сопственог тела као 

непрестано перципираног објекта који се не може напустити, Мерло-Понти 

замењује феноменолошку позицију 'првог лица једнине'. Према свом телу 

онда можемо имати само 'чуђење' чије се постојање јавља тек на самом рубу 

перцепције. Тиме је на методолошким основама постављен проблем статуса 

властитог тела, као збуњујућа, неодређена мешавина објекта и субјекта. 

Мерло-Понти нуди превазилажење тог проблема реформом метода, чије је 

полазиште везивање разумевање тела за разумевање његове просторности.  

 

Просторност тела је схваћена као просторност сутуације у којој се тело 

налази, односно да се просторност тела испуњава тек у његовој активности, а 

да је то 'покренуто' тело оно које није објектно, већ феноменолошко. У 

активности дакле 'станује моћ објективације', док је 'ствар управо оно што се 

не спознаје, што мирује у апсолутном незнању себе и света'. Тиме је 

покренуто и питање узајамног деловања садржаја и форме, коју Мерло-

Понти тумачи као 'оно што себи интегрише садржај тако да се он појављује 

да би завршио као обичан наставак ње саме, а да садржај остаје као 

радикална контигенција, као прва успостава и утемељење спознаје и акције'. 

Тако тело није нешто што је у простору, ни у времену, већ наставља и 

простор и време, упоредно ' хватајући и схватајући', навикавајући се да се 

инсталира у све оне објекте који су његови свакодневни инструменти. 

Анализом телесне просторности Мерло-Понти расветљава перцепцију 

објекта перцепцијом простора, док на искуству властитог тела 'укорењује 

                                              
105 Merleau-Ponty, M. (1945, 1978). Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša. рр. 83-168. 
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простор у егзистенцији'. Бити тело, значи бити везан за један одређени 

свет.106 

 

Као основни принцип Хусерлове феноменологије испоставља се да све оно 

што нам се у интуицији даје, даје такорећи у својој телесној озбиљности, те 

да би требало бити прихваћено једноставно као оно што се даје, у границама 

у којима се даје.  То у суштини значи само да свет живота остаје свет 

непосредног чулног искуства чији корелат је просторно-телесна природа. На 

послетку, 'тело је своје природно ја, и, као чин, субјект перцепције'.107  

 

Феноменологија тела је одлично полазиште за савремену расправу о 

отелотворењу искуства.108 Искуство отелотворења свести (перцепције) је 

такође нераздвојиво нејасно и двосмислено, а жеља да се оно постави као 

потпуно транспарентно испоставља се као недостижан сан. Самим 

размишљањем не може се достићи пуно, сигурно знање које превазилази 

збрку и неодређеност непосредног искуства. 

 

Савремена феноменологија тела – савремена концепција појма тела, 

концентрисана је на ивично подручје живог тела, које чинодејствује да буде 

медијатор највише спољних и највише унутрашњих граница. Како се 

истражују ивице живог тела? Саме ивице тела чине парадигму 

дефинитивног, али не-комплетног унутрашњег знања на веома посебан 

начин: то да су те ивице делови делова. Унутрашње и спољашње ивице 

делова тела не само да се летимице опажају током искуства које се одвија, 

већ такође нуде и место за анкеровање. Унутра/споља је посебно важна 

ивична бинарна структура, и она је свезаједно централна за ивице које су 

инхерентне телу. Телесне ивице се понашају као медијатор између 

                                              
106 Ibid. 
107 Пажанин, А. (2000) Хусерлова феноменологија свијета живота и Хегелова 'Феноменологија духа' као два 
најзначајнија филозофска пута модерне. Политичка мисао. XXXVIII (4). рр. 41–49 
108 McCann, R. (2012) Expressing Embodiment: Architecture Representation as Carnal Echo. У Jacquet, B. & Giraud, 
V. (eds.) From Things Themselves: Architecture and Phenomenology. Kyoto: Kyoto University Press. 
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перципираног света у најдаљим хоризонтима и унутрашње психе, тако 

представљајући везу за многе ствари које се доживљавају у свету живота.109 

 

21.5 сreation (настајање, стварање) У својој основној форми, 

феноменологија покушава да створи и услове и хоризонт за што 

објективнију студију оних тема за које се иначе сматра да су у потпуности 

субјективне, као што је свест и њен садржај, свесно искуство, опажање и 

осећања. Научна перспектива разастире се кроз слој систематичног 

мишљења о суштинским особинама и структури људског искуства, 

фасцинираног значењем. Разрешење тешко решиве дилеме између 

'субјективности' и 'објективности' (с обзиром на то да је свако тумачење 

неизбежно субјективно) феноменолошка студија тражи у тзв. 'суштинама', 

које могу настати само у тренуцима феноменолошке анализе. Иако стварање 

'суштине' делује као да мора бити засновано на подацима, сама 

интерпретација тих података може бити изван њих самих. Суштине су 

апстрактне, иако сами феномени нису. Шта је ближе истини? Идеје предмета, 

или предмети сами? Награда коју феноменологија нуди су моменти увида у 

смисао, или 'у-вида', у само 'срце ствари', у место одакле значење извире.110   

  

Питање стварања (или онога што настаје) у феноменологији је питање 

трезвености и слободе.  Према Хусерлу, ради се о нарочитом филозофском 

мисаоном држању, у коме је продуктивно садејство омогућавања и хоризонта 

оснажено идејом да актуелност почива на активирању извесног беочуга у 

ланцу укупног система омогућавања. Уместо да се задовољи фиксирањем 

неког садржаја, феноменологија је започела стално обнављајући процес 

саморефлексије властитог виђења.111 Феноменолошка слобода започињања 

                                              
109 Casey, E. (2012) At the edges of my body. У Zahavi, D. (ed.) The Oxford Handbook of Contemporary 
Phenomenology. OUP Oxford.  
110 Van Manen, M. (2007) Phenomenology of Practice. Phenomenology & Practice. 1 (1). pр. 11-30. 
111 Проле, Д. Феноменологија проширеног ума. Влаисављевић, У. Феноменолошки пут у деконструкцију: 
шта Дерида дугује Мерло-Понтију. Нови Сад: Mediterran Publishing. рр. 11 
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субјективне мисаоне интерпретације, у којој стварамо себе кроз процесе 

сопствених избора, чини нас саме својим сопственим пројектима.  

 

Важност појединца и његова слобода да учествује у свом сопственом 

стварању наглашава да су наши креативни процеси далеко од нашег 

поштовања закона, без обзира да ли су људски, природни или божански. 

Проблем права на оригинално тумачење, у феноменологији није споран, он је 

садржан у готово етичкој обавези да се оно што је познато 'стави у заграде', а 

да се тумачење и објашњавање оног што је већ мишљено оствари у 

феноменолошком императиву о интерпретацији као новом почетку.112  

 

Чак и када је о самом опажају реч, Мерло-Понти сугерише да он није пасивно 

стање које претходи чулном надражају, већ је једна врста стваралачке 

пријемчивости, што успоставља и једну нову раван личне одговорности за 

начин на који се нешто опажа.113 

 

 

21.6  етика Питање етике отвара питање односа феноменологије са 

другим основним филозофским пољима – онтологијом, епистемологијом, 

логиком, етиком... Ако је онтологија студија бића или 'оног што је', 

епистемологија изучавање знања или како знамо, логика проучавање 

вредносног суда или како да разумемо, етика је истраживање односа доброг 

и лошег односно шта да чинимо, а сама феноменологија је студија нашег 

искуства – како доживљавамо. У односу на утемељавање етичког поља 

Хусерлова феноменологија је понудила значај саосећања као специфичног 

искуственог феномена, а у сопственом (феноменолошком) оквиру оно је 

основ за моралну процену међусобног разумевања изградње страног, 

непознатог света, у контексту свог властитог, домаћег света. У овом 

                                              
112 Проле, Д. (2011) Феноменологија проширеног ума. У Влаисављевић, У. Феноменолошки пут у 
деконструкцију: Шта Дерида дугује Мерло-Понтију. Нови Сад: Mediterran Publishing. рр. 11-22 
113 Internet Encyclopedia of Philosophy. (n. d.) Maurice Merleau-Ponty (1908—1961). [Online] Доступно на: 
www.iep.utm.edu/merleau/  [Приступано: јун 2012]. 
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контексту, Хусерл формулише 'категорички императив': Увек се тако 

понашај да твоје чињење доприноси највише могуће ономе што препознајеш 

као највредније у свом животу.114 

 

Савремена феноменолошка етика се појављује у напуштању аутистичне 

позиције сопственог бића, у откривању себе конституисаног посредством 

других. Настојање за рефлексијом властитих граница и излазак изван њих, 

етичко је лишавање поуздане тачке ослонца и утемељења, који би требало да 

омогући приступ ономе што још није откривено. Реч је о могућности 

другачије субјективности,  коју гради избор управо оног што је мање сигурно 

поље, без темеља и чврстих ослонаца, с' ону страну позитивног или 

негативног предзнака сопствене аутономије. 115 

 

 

22. АНАЛОГИЈЕ (БЕРГСОН, МЕРЛО-ПОНТИ, ДЕЛЕЗ) 

 

Субјект, његови концепти, као и предмети у свету на које се концепти примењују имају 

дељену, унутрашњу суштину: сличност самом себи на основу идентитета. Представљачко 

мишљење је аналошко; његова брига је да успостави кореспонденцију између ових симетрично 

структуираних домена. Способност расуђивања је полицајац аналогије. 116 

- Брајан Масуми, Предговор преводиоца: задовољства филозофије. Хиљаду висоравни, 1987. 

 

Поред асимилације архитектуре и филозофије и њиховог метафоричког 

повезивања, заједно са дедуктивним и индуктивним расуђивањем, аналогија 

је трећи свеприсутни алат размишљања. Аналогно размишљање је оно што 

радимо када користимо оно што знамо из једне области (извора или 

аналогије) да би себи помогли да разумемо нешто што нам је непознато или 

ново. Како функционише, чему служи, и како настаје аналогно/ана-логично 

мишљење? 

                                              
114 Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2003, 2013) Edmund Husserl. [Online] Доступно на: 
plato.stanford.edu/entries/husserl [Приступано: јун 2012]. 
115 Ibid. 27 
116 Мassumi, B. (1987,2009) Translators Foreward. У Deleuze, G. & Guattari, F. (1980) A Thousand Plateaus: 
Capitalism and Schizophrenia. London-New York: Continuum. pр. xi 
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Из позиције, како психологије, тако и природно-математичких наука, 

размишљање 'по аналогији' има своје сопствене моделе. Ради се о поступку 

поређења, односно проналажења сличности између особина и понашања код 

тзв. примарног и секундарног субјекта аналогије. Међутим, тврдња о 

'сличности' је при том магловита, површинска и нејасна - метафорична. У том 

смислу, аналогије се не могу водити само као поређење особина, већ се више 

ради о поступку формирања веза који укључује два испреплетена механизма 

(1) равнања (сврставања) и (2) пројекције, као процеса тумачење метафоре. 

Математички гледано, ради се најмање о 1 – 1 пресликавању, односно 

паралелном повезивању између две представе чија је одлика систематичност 

у сличности. Овај модел је пројектован да би објаснио процес по коме 

аналогија настаје, односно да би објаснио шта је аналогно мишљење. 

Питања зашто би једно поље било везано ('мапирано') у друго,  под којим 

условима се производи (генерише, изазива) аналогија, и како ће се аналогија 

која је једном покренута даље развијати у нове генерације мишљења, 

оставићемо за сада без одговора.  

 

Основни модел аналогног мишљења који се заснива на чистој једнакости 

(идентитету) може се прогласити ограничавајућим, али у нашем мисаоном 

амбијенту он има отворенију форму. У овом контексту, основа за аналогију се 

сматра 'превозним средством' у тумачењу метафоре која је при том изазвана. 

Основа је обично оно што је познато или претходно дато у искуству, и онда 

током чина аналогије призвано, ка ономе што је мање јасно или 

разумљиво.117 

 

За архитекту, у овој ситуацији, могло би се рећи да поступа наопако у односу 

на научника: да се труди да пронађе метафоричку основу (превозно 

средство), која у ствари није довољно позната, а коју ће призвати за 

                                              
117 Atkins, L. J. (2004) Analogies as categorization phenomena: Studies from scientific discourse. PhD thesis. 
University of Maryland Physics Education Research Group. 
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другачије тумачење оне мете која нам се одавно чини познатом и јасном. 

Шематизован начин успостављања веза између основе и мете је очигледно 

само приближно могућ, у буквалној пројекцији извођења закључка нема 

лепоте задовољства, а откривање разлике неће довести до нове представе о 

циљаном предмету рада. 118 У овом случају основу би требало да сачине идеје 

Бергсона, Мерло-Понтија и Делеза о односу материје и духа, раскораку 

видљивог и невидљивог, појмовној разлици и понављању, а мета је предмет 

архитектуре у настајању.  Интуиција, израз и метафизичка орјентација 

Бергсона, Мерло-Понтија и Делеза у овим темама полази од непосредне 

свести унутрашњег живота духа и настоји да продужи ту интуицију у свом 

мишљењу.119 Оставимо могућност и за обратно – да пођемо од метафоричке 

основе предмета архитектуре, ка учењу промене састава nouvelle vague 

phenomenologique, који нуди посматрање (чињеница) без предубеђења. 

Рачунамо на споредни ефекат, обично оно што се ту открије буде од већег 

значаја него оно што је нациљано, тако да ако се мета постави мало поред, 

приближо тачна грешка неодређеног поређења, унапред би могла да буде 

изазвана. 

 

 

22.1  'материја и меморија' Проблем односа духа према материји 

Бергсон поставља у област памћења/сећања. Инсистирајући на томе да не 

постоји одвајање духа од материје (тела) и да су материја и покрети енергије 

'све што постоји', постављена је теза да сећање поставља додирну тачку 

између духа и материје. При том, материја се категорише као скуп 'слика' 

које су истовремено више од представе и мање од ствари. Анализа која је 

обележена утилитарним карактером менталних функција, које су у суштини 

усмерене на активност, а навике које су стечене у активности проглашене за 

извор вештачких проблема, трасирају приступ компликованој стварности, у 

којој нам искуство и не даје ништа друго осим мешавина. 

                                              
118 Gentner, D. (2003) Analogical Reasoning, Psychology of. У Encyclopedia of Cognitive Science 1. London: Nature 
Publishing Group. pр. 106-112 
119 Borić, M. (n. d.) Henri Bergson. [Online] Доступно на: filozofija.org/bergson [Приступано: јун 2012] 
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У опажање и најотворенијим чулима утиснута су сећања, умешана су 

искуства из прошлости. Памћење врши једну врсту сажимања стварног, која 

покрива завесом сећања основу непосредне перцепције, слепљујући се за 

опажање.120 Када би сећање могло да се одвоји од опажања, онда би 

стварност могла бити интуитивно схваћена, јер не би постојала у памћењу. 

Чисто сећање, сећање – слика и перцепција разликују се као три стања 

свести, која се никада не јављају засебно. Опажање је увек прожето сликом 

сећања које је тумачи и допуњује, а слика сећања има везу и са чистим 

сећањем и са опажањем у коме тежи да се оствари. Разлика између садашњих 

осећаја и чистог сећања није само у степену, већ и у суштини, чисто сећање је 

безпросторно и немоћно, прошлост нема моћ да дела, иако може да траје у 

форми чистог сећања.  

 

Чисто опажање нас уводи у материју, а са памћењем улазимо у дух. Метод је 

'завојица' искуства – прелаз од непосредног ка корисном, трајање у коме ми 

себе посматрамо у делању – становиште новог сазнања.121  Тело бира сећање, 

не нагомилава га, а место прелаза из прошлости у будућност је химерично 

памћење тела, садашњост је став према будућности, иманентна активност.  

Живот у чистој садашњости импулсиван је, живот у прошлости једнак је 

сањању, а када се сузбије и сакрије енергично и покорно сећање, оно прелази 

праг свести, која се 'егзалтира' у природном или вештачком сну. Заокрет, 

завојица искуства настаје у моменту када се искуство упућује корисном, 

чинећи га да у правом смислу постане људско.122  

Логика изласка из стања искуства ка условима искуства, тражење искуства 

на извору, пре тог заокрета чини алтерацију, разлику у врсти у коме се прави 

разлика у односу на себе самог, чиме его спознаје самог себе, кроз ту разлику 

која је уписана у однос према себи. Кретање којим излазимо из властитог 

                                              
120 Бергсон, А. (1896, 1927) Материја и меморија. Београд: Геца Кон. рр. 20 и даље 
121 Ibid. рр. 190 и даље 
122 Ibid. рр. 20 и даље 
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трајања, којим користимо наше властито трајање да би смо потврђивали и 

признали постојање других трајања, изнад и испод нас.123  

 

Ако имамо само голу материју, питање је да ли онда имамо и перцепцију? 

Према Делезовој анализи Бергсона, на основу интервала који настаје између 

надражаја спољног материјалног објекта и активности у мозгу које из њега у 

опажају произилазе, 'бивство' задржава само оне елементе који га занимају. 

Тако перцепција није објект плус нешто, него објект мање нешто, тачније, 

мање све оно што нас не занима.124 Иако у материји има више него у слици 

коју о њој стварамо, у њој не постоји ништа друго, у њој нема ничега што би 

имало другачију природу од природе те слике, па се може поистоветити са 

сликом. То је зато што је материја 'актуелна' – објективна, оно што не мења 

природу делећи се, што је у квантитативном смислу 'мноштвено'. По својој 

природи материја припада категорији простора, а њене особине су да је 

хомогена, и да ју је могуће изразити симболом, бројем на пример. 

Материјалне ствари директно учествују у трајању, стварајући при томе 

гранични случај трајања. Тако се материја појављује у сваком свету као 

препрека, спољна и унутрашња, коју живот треба да заобиђе, а материјалност 

као инверзију кретања живота. 

 

Бергсонова теза се састоји у томе да ми опажамо ствари тамо где оне јесу, а 

перцепција која нас одмах убацује у материју, безлична је и подудара се са 

опаженим објектом: не може постојати разлика у врсти између опажања 

материје и саме материје. Чисто опажање чини врсту објективног: опажање – 

објект – материја, а чисто памћење чини врсту субјективног: афективност, 

памћење – сећање (прошлост), памћење – стезање (будућност). У представи 

не умемо да препознамо шта припада опажању, а шта сећању. 'Перцепција и 

афекција'125, односно опажање и његов емоционални квалитет се разликује 

од опажања и сећања (спознајни и вољни квалитет). Представа је тако 

                                              
123 Ibid. рр. 26 
124 Делез, Ж. (1966, 2001) Бергсонизам. Београд: Народна књига. рр. 15 и даље 
125 Blackburn, S. (2008) The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: OUP. pр. 271. 
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подељена у два правца, који се разлукују у врсти, као две присутности које се 

'не могу представити': (1) присутност перцепције која нас одмах уводи у 

материју и (2) присутност меморије која нас одмах уводи у дух. Мешавина 

ових линија је наше искуство, наша представа. Разлика индивидуалних 

објеката раскош је чулног опажања, што не значи и то да се они стварно 

разликују и по врсти. Сећања се одражавају у трајању, прецизније – у самим 

себи.  

 

Памћење је у суштини разлика, а материја је у суштини понављање. У 

Бергсоновим категоријама, памћење одговара 'виртуелном', а материја 

'могућем'. За 'стварно' се претпоставља да је једина слика могућег које се 

остварује, што је идентично са појмовног становишта. Реализација 

подразумева ограничење помоћу којег се једне могућности сматрају 

одбаченим или ометеним, док друге прелазе у стварност, пошто све 

могућности нису реализоване. Категорија 'виртуелног' не мора да се 

реализује, већ пре да се актуелизује, а да би се актуелизовало виртуелно не 

иде путем ограничавања, већ је приморано да ствара сопствене линије 

актуелизације. Реално је слично могућем, а актуелно не личи на виртуелност 

коју отелотворује. Када стварно личи на могуће, све је већ унапред зацртано, 

познато и дато, у једној псеудо-актуелности без слободе.  

 

За Бергсона, прогресивна покретљивост је слобода, а живот диференцирано 

трајање духа које се путем меморије уводи у материју, где се диференцира 

према препрекама које среће у материји, према материјалности кроз коју 

пролази, у расту сопственог унутрашњег гранања. 

 

22.2 видљиво и не-видљиво  Код Бергсона непосредне 

датости свести су 'мноштвене', а код феноменолога многострукост феномена 

је увек у односу са уједињеном свести.126 Мерло-Понти се налази у чворном 

                                              
126 Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2004) Henri Bergson. [Online] Доступно на: 
plato.stanford.edu/entries/bergson [Приступано: јун 2012]. 
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месту. У њему је објава рефлексије објава једног претпостављеног краја, а и 

истовремена обавеза постављања једног новог почетка. Постављајући 

преиспитивање сопственог филозофског система на метафори виђења у 

питању да ли је то стварно овај свет који верујемо да видимо или осећамо, 

увиђа се раскорак између питања и негативног одговора, расцеп између 

мишљења и бића, разлика између виђења и видљивог. Када се уклони 

предзнак негације, оно што остаје није ништа, већ недовршени делови 

колебљиве стварности који је обнављају под другим именима – појава, сан, 

Душа, представа.127 Покретање радикалне сумње у сопствени филозофски 

систем (питањем да ли стварног света уопште има), у крајњим категоријама 

захтева одвајање од сопственог филозофског бића, повлачење или стављање 

под наводнике, препуштањем другима да о томе говоре, слушајући их. 

 

Питање има ли га, тиме се мења у шта нешто јесте. Залажући се за позицију 

'чистог посматрача', ослобођеног памћења и претпоставке неопходног 

учешћа прошлости, у потпуности се отвара поље искуства у коме постоје 

само скице врсте материјалних ствари и њиховог света. Ако би успели да 

редукујемо искуство на његову суштину, требало би да се удаљимо од њега 

толико да можемо да га обухватимо погледом, да и себе и своје искуство 

доведемо до 'прозирности имагинарног', без ослањања на ма какву основу.128 

Међутим, без обзира на неоспорно право давања слободе себи, баш ткиво 

искуства и месо времена начелно се налазе у средишту 'калемљења' искуства 

на искуство. Право на суверен поглед, на чист поглед који учвршћује ствари 

чини нас видљивим, испуњава нас и обузима у некој врсти калемљења 

видљивог и универзалног на извесно видљиво. 

 

Питање ко је тај што пита, што сумња, каква је његова намера, истовремена је 

обавеза увлачења у себе, баш у моменту када се из себе излази да би био 

доживљен са дистанце. Повратак на непосредне датости, продубљивање 

                                              
127 Мерло-Понти, М. (1958-1961, 2012). Видљиво и невидљиво. Нови Сад: Академска књига. pр. 114. 
128 Ibid. рр. 120 и даље 
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искуства на лицу места, насупрот замишљеним спознајама у терминима 

прошлости и садашњости, простора и времена, суштина и чињеница нису 

дати у смислу подударности, већ са међусобном пукотином, тако да је 

изворно и доживљено само делимично подударно. Одступање од датости 

голе ствари је пре отвореност према самој ствари, спремност ствари да буде 

виђена, додатно оптерећена свим виђењима која се о њој имају, као 

необјашњива промена, чудна дистанца, разлика, и нешто попут 'добре 

грешке'.129 Способност прављења грешке, одустајање од намере да се 

фундаментално сазнање захвати, држи под контролом, поправи, одреди или 

измери, жеља да се ствари само 'виде', нуде максимум близине као замену за 

немогућу подударност. Враћање путем удаљености, опипавања у дубини, 

поглед који је поглед у себе и увртање ка себи, не тиче се ни унапред 

подразумеване сумње, нити извесног апсолута идеја, већ позива да се 

разјасне ствари које знамо, без икаквог испитивања идеје сазнања. 

 

Концепцијска питања: Има ли га? Шта је? и Ко је тај што пита? Мерло-

Понтију служе за испитивање механизма видљиво – виђење – видеће. 'Видећи' 

је онај који види, чији се поглед залаже за видљиве ствари. Његове очи 

производе промену у видљивом, опипавајући ствари погледом, али је за 

узврат и он додирнут. Онај који види не може бити странац свету који гледа, 

он не може поседовати видљиво, осим ако оно њега није поседовало, осим 

ако је видљиво од њега.130 Виђење, поглед – припајање видећег видљивом, 

потрага је за самим собом. Густина 'меса' између видећег и ствари, 

конститутивна је за видљивост видећег у ствари, то није препрека, већ 

средство њиховог повезивања. Видеће и видљиво узајамно се умећу и 

преплићу једно у друго, чудно приањајући једно за друго. Опет, видећи је 

ухваћен у оно што види, али је и даље он онај који види: сва виђења су 

фундаментално нарцисоидна. 'Видљиво које је тамо је мој пејзаж', а поред 

мог постоје и други пејзажи, други Нарциси. Видети друге видеће је да видећи 

                                              
129 Ibid. рр. 132 и даље 
130 Ibid. рр. 144 и даље 
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који ја јесам буде за мене заиста видљив.131 Да бих видео, није довољно да мој 

поглед буде видљив за друге, већ је неопходно да буде видљив за себе, у 

некој врсти увртања, преокрета, или огледалског феномена.132 

 

Ако пратимо Бергсона/Делеза, у 'не-видљивом' има више од 'видљивог': прво 

постоји видљиво, па онда напор негације видљивог, па конструкција не-

видљивог из кога се претпоставља да је видљиво испражњено. По Мерло-

Понтију, узајамност видећег и видљивог одвија се у формативној средини, 

'месу' виђења. У фигуративном смислу виђење је идеја – дух – мисао, које 

нису у супротности са чулним, које јесу у оквирима чулног света. То су идеје 

које су приступачне захваљујући чулима, које имају ауторитет и моћ зато што 

се налазе у средишту чулног. Истраживање невидљивог које зависи од 

видљивог не да се одвојити од чулно опажљивих појава. Танка опна 

површине видљивог удвостручава се невидљивом резервом у дубини, а 

актуелно излаже видљивост као његов принцип/услов/стил/унутрашњи и 

спољашњи хоризонт, одбацујући дуалистичку разлику између видљивог и 

невидљивог.133 Правећи разлику између невидљивог и не-видљивог, као 

оног иза видљивог у другој димензији видљивости, насупрот не-видљивом 

као могућем видљивом, у различитим степенима могућности, невидљиво је у 

категорији оног тамо, а да при том није објект, оно је чиста трансцеденција 

без онтичке маске.134 Феноменологија невидљивог припадала би 

феноменологији другог света, на граници са имагинарним и скривеним. Опис 

видљивог и не-видљивог је из исте категорије, укључује темељ који није 

видљив у смислу обличја, и под тим описом се подразумева да се ради о 

нескривеном. Са друге стране, невидљиво није објективно одсуство, већ 

објективно присуство 'другде'. 

Невидљиво је: 1) оно што тренутно није видљиво, али би могло бити (скривени или 

неактуелни аспекти ствари – скривене ствари, постављене 'другде' – 'Овде' и 'другде') 

                                              
131 Ibid. рр. 148. 
132 Ibid. рр. 162. 
133 Ibid. рр. 162. 
134 Ibid. рр. 237. 
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2) оно што, тичући се видљивога, ипак не би могло да буде виђено као ствар 

(егзистенцијали видљивога, његове димензије, његова нефигуративна градња) 

3) оно што постоји само као тактилно или кинестетично итд.135 

 

Телесност виђења је моделска: тело је модел ствари, а ствари модел тела. 

Телом перципирамо саме ствари, тада смо свет који мисли за себе: када је 

једном препозната веза тело – свет, наступа гранање, калемљење искуства. 

Тело нас својом онтогенезом директно спаја са стварима, отвореношћу своје 

чулно опажљиве масе. Тело за нас налаже видљиво, али га не објашњава, као 

парадокс бивствујућег тела које је објективно, чулно осетљиво, тело-по-себи 

и тела које је феноменално, осећајуће, тела-за-себе. У том смислу тело није ни 

ствар ни идеја, него мерило, модел ствари. 

 

22.3  разлике и понављања  Лоцирајући своју медитацију о 

разлици и понављању у критику раскршћа одлуке Платонове представе о 

строгом разликовању између Модела и Копије, Делез реконцептуализује 

океан истине и истинитости, изворности и изведеног, првобитног и онога 

што следи, идентитета и не-једнакости. У том симулираном свету фантазма 

оспорени су и сам појам модела и сам појам копије. Ту разлика као модел 

може бити схваћена не као идеални калуп за исто, не као суштина истог коме 

је аналогна истина, већ као могућност да настане копија чији се квалитет не 

налази у сличности са оним што је у моделу првобитно, већ у ономе што је 

код копије не-једнако и различито. Чисто морално исходиште настаје у 

обнављању, тражењу и поштовању разлике и различитости, и заустављању 

аутоматизоване хијерархије по коме се разлика подређује сличности и 

идентитету, по коме је 'исто' зајамчено, или пресликано у 'добро'.  

 

Након Платона, развијени свет представе у форми илузије мишљења 

утемељује изворни појам на мислећем субјекту, који подређује разлику 

принципу идентитета појма.  

                                              
135 Ibid. 51. 
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То доводи само до  

…разлике мишљења према мишљењу ... дубоке пукотине онога Ја која води до тога да 

мисли мислећи само сопствену страст, чак и сопствену смрт у чистој и празној форми 

времена.136  

Остаје осећај да је 'исто' колоквијално лажно, тупо, и непостојеће у лошем 

смислу.  

У опажајном подређивању разлике сличности, сличност не мора бити баш 

сличност копије са моделом, већ је сличност чулног са самим собом. Илузија у 

форми представе која одговара чулном уједначава разноврсност количине и 

квалитет, тако да идентитет појма може бити примењив на саму представу, 

што чини да се интензитет разлике осећа слабије у односу на квалитет 

сличног. Разлика се у илузији чулног очитава  у интензитету, као бићу оног 

чулног у коме различито долази у додир са различитим.   

 

Илузијом Идеје мистификује се моћ негативног, у форми супротстављања и 

ограничавања, подређујући себи разлику. Поставити Идеју као 'проблем' 

доводи је у однос са својим условима, одређује је и успоставља позитивност 

проблема. Ту нема говора о незнању и сукобу код мислећег субјекта, него о 

могућности за производњу ставова који проблем остварују као одговор, 

односно случај решења. Афирмација, или разлика без негације, поставља 

биће проблемског ван бића негативног, које изгледа припада само свесном. 

Идеја – проблем је по природи не-свесна, а сама представа афирмације у 

свести чини да илузија о негативном настане.  

Уистину, порекло антиномија је у следећем: ако се не познаје природа проблемског, нити 

мноштвеност која дефинише Идеју, ако се Идеја сведе на Исто, односно идентитет појма, тада 

негативно добија замах.137 

 

Критика света представе која одговара илузији бића подцртава доминацију 

аналогије суда као онога који потискује разлику. Постојање бића или 

идентитета појма, не пружа и правило за његово конкретно одређење. Како 

                                              
136 Делез, Ж. (1968, 2009) Разлика и понављање. Београд: Федон. рр. 427. 
137 Ibid. рр. 431. 
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се одређује идентитет неодређеног појма? Природни, изворни, првобитни - 

номинални појмови постоје као неодређени појмови ван свести. Путем 

представе, изворни појмови постају препознатљиви. Представа се не заснива 

само на идентитету неодређеног појма, већ је потребно да идентитет сам 

буде представљен у извесном броју одредивих појмова. Вештачка, логичка 

конструкција је чин аналогије суда, која претендује да се утемељи у односу 

на Исти или Идентичан квалитет темеља (Храброст, Врлина – Први).  

Свака слика, добро утемељена претензија, назива се пред – ставом, ре – презентацијом 

(иконом). ... Побуњене слике и слике без сличности морају бити уклоњене, као лажни 

претенденти. ... А када је свет представе једном утемељен, темељ се дефинише 

посредством оног идентичног. 138 

 

Квар изазван радом илузија иденитета мишљења, сличности чулног, 

супротстављености Идеја и аналогије Бића, у свету представе као месту 

'трансцеденталне илузије', пре свега троши снагу потребну за постављање, 

односно одређивање проблема. Проблем темеља и проблем модела, ако се не 

поставе као проблеми истог-идентичног, него кроз понављање које 'прави' 

разлику доводе до тога да се темељ пење ка површини, као неуобличена 

основа, одређење које се не супротставља оном неодређеном и не ограничава 

га (бездно), а модел као калуп за понављање симболичне-симулиране копије, 

губи позицију 'првог пута' и односи се на тип понављања, на то како је 

поновљено, преокретом освајајући разлику посредством понављања у 

враћању.  

 

Теорија мишљења са представе прелази на апстракцију, а спекулативни 

проблеми настали као резултат утилитарне навике мишљења растурају се 

као вештачке тамнине. 

Непревидива потрага за замислима-концептима које одговарају савременој 

пракси (уметничкој, политичкој, научној, медицинској, итд.), 'у тренутку у 

којем ће се и саме те праксе окренути против свог времена, а у корист надамо 

                                              
138 Ibid. рр. 436 и даље 
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се времена које долази', код Делеза је стваралачки чин, али не у пуком 

смислу 'стварања појмова', већ као принуда  

…немишљених сила које проваљују у мишљење и које присиљавају да се мисли другачије. 

Мишљење не постаје стваралачко због некакве унутрашње нужности, чији би гарант било управо 

само то мишљење, већ, напротив, оно постаје стваралачко у суштинском односу са 

спољашњошћу.139 

 

 

23. ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ – ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ 

АРХИТЕКТУРЕ 

 

У савременој феноменологији, архитекта се приказује рефлективно зурећи у свој свакодневни 

рад, као и у алате помоћу којих покушава да поново осмисли стварност архитектонске 

праксе. 140 

- Беноа Жаке и Венсан Жиро, Из самих ствари, 2012 

 

Да наставимо цитат:  

Мислити архитектуру подразумева откривање веза који је повезују са широким спектром феномена. 

То значи да архитектура буде уклоњена са свог феноменолошког терена, са ког често и јесте бивала 

одсечена. Тако постаје манифестно да се рад архитеката – као и сама архитектонска пракса – не 

бави само стварима, већ пре свега произилази из самих ствари.  

 

Слика архитектуре преузeлa je на себе слику филозофске метафоре.  

 

Архитектима је, можда више него икада раније од када ова професија 

постоји, потребно да у нешто верују. Цинизам са којим се данас посматра 

место архитектуре у друштвеном животу чини рад архитеката готово 

неприхватљивим, за обе стране. Утисак је да се професија губи, да се идеја о 

њеној аутономији урушила, а да сами архитекти више не верују ни у себе ни у 

оно што раде.  

                                              
139 Миленковић, И. (2011) Због чека читати Делеза - интервју Гијом Сибертен-Блан, филозоф. Време 1052. 3. 
март.  
140 Jacquet, B. &  Giraud, V. (eds.) (2012) From the Things Themselves: Architecture and Phenomenology. EFEO. 
Kyoto University Press. pp. 2-5. 



76 

 

 

Оно што се (архитектима) чини привлачним у феноменолошкој перспективи 

је стална могућност започињања новог почетка, са полазиштем у реално 

опипљивој, материјалној стварности, те постављање личног тежишта у 

телесно-чулни перцептивни свет. Оно што за архитекте представља 

препреку у том истом погледу је нестабилност и недефинисаност нечега што 

увек изнова започиње, а никада се не завршава, заједно са тешкоћом 

растанка са позицијом првог лица. Слаба вера у ново сутра, оптерећеност 

повратком на недовољно познате, а већ једном напуштене моделе мишљења, 

очито не нуде могућност за стварање нових слика живе стварности, већ пре 

ситуацију да се својим, а новим очима сагледа оно што имамо управо овде и 

сада. 

 

Са друге стране разумевања феноменолошке концепције света, налази се 

њен интерпретативни потенцијал. Писање и читање архитектуре никада 

није био захвалан, лак и логичан посао. Архитекти воле и потребно им је да 

много читају, а пишу само онда када морају. Писање архитектуре, у моменту 

када она још није настала троши иначе ограничен резервоар креативне 

енергије и тупи оштрицу тензије која је неопходна за свако стварање. 

Информација коју феноменолошки увид омогућава у вези чисто 

архитектонске праксе је да нуди пакете значења који су за архитекте 

економични у смислу писања о искуству архитектуре, поступцима помоћу 

којих она настаје, као и аналитичким концептима којима она подлеже. 

 

При том, најмање се ради о томе да је теоријске концепте могуће применити 

у пракси, а још мање о томе да пракса може са своје стране да контролише 

дискусију која се одиграва у теоријском дискурсу. Расцеп је присутан, као 

изузетак који потврђује правило, да без одређене врсте насиља, једног над 

другим, и другог над првим другачија позиција неће бити могућа.  
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23.1  'рука која мисли'  Способност замишљања, способност 

да се ослободи од ограничења материје, места и времена, које условљава 

стваралачку способност, не крије се само у нашем уму, већ наша целокупна 

телесна конституција има своје фантазије, жеље и снове. Фантазија тела, 

чула која 'мисле' су пре свега једна не-свесна, или још боље полу-свесна 

активност. Уметничко сазнање, у концептима који нису вербализовани, 

најчешће није уобличено језиком, већ уметничком формом мишљења у 

одређеном уметничком медију. Ако следимо финског архитекту Јуханија 

Паласму – да су све форме уметности посебне врсте мишљења у одређеном 

уметничком медију, у самом стваралачком поступку уметничка перспектива 

је двојака – фокус је симултан – на свет и на себе, што омекшава 

непријатељске границе између света и сопства кроз уметничко искуство.141  

 

Спонтаност 'стварања' архитектуре, дисциплинована је у кораку 

концептуалне анализе која му претходи. У стваралачком послу усредсређена 

свест мора да буде опуштена, а спољни свет и око затамњени. Ради се о једној 

врсти успоравања времена, о менталној игри која мора бити занимљива оном 

који је игра, иначе правог производа неће ни бити. Са друге стране, вежбом 

координације око, рука и ум, губе своју међусобну независност, прелазе у 

један подсвесно усклађен систем, који претворен у телесну праксу може 

достићи ниво вештине. Као и рефлекс хватања лопте, или извођења 

мађионичарског трика – намера, перцепција и рад престају да постоје као 

одвојене суштине, и 'рад' почиње сам да се производи. Рад који је резултат 

тог уједињења је чист, или сам предмет рада, а не његова 'слика', симбол или 

знак, а оно што се појављује као предмет рада је амбивалентно у сваком 

смислу. Уметнички чин, његова физикалност и његова материјалност су 

истовремено и његова средства и његов циљ. А као и било који стваралачки 

поступак, то је оно што се разуме док се прави, а предмет рада и онај који га 

прави размењују енергију, и мењају један другог.142 

                                              
141 Pallasmaa, J. (2009) The Thinking Hand. Wiley. 
142 Ibid. рр. 70-87.  
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Посао архитекте је увек на одређени начин био везан за руке, као уосталом и 

многи други занатски послови који су подразумевали вештину руковања 

алатом. Јединство руке са алатком, интимни контакт са физичким светом 

производње и материјала, у уметности је једна врста моста између 

имагинације и 'слике' која се појављује. Питање алата, као продужетка и 

специјализација руке, мења њене природне моћи и способности, стапајући се 

са њом у један нови орган, спрегнут у намери да се нешто постигне. Као и 

рука, алат је и посебан и генерички у исто време, као ни рука ни он није ни 

пасиван ни невин, и као лепота руке, његова лепота је у његовој апсолутној 

сврсисходности. Мистерија истовременог прављења алата и постепеног 

овладавања вештине његовим руковањем аналогна је овладавањем 

равнотеже у мистерији вожње бицикла, са тим што се бицикл прави 

истовремено док се овладава његова вожња.143  

 

Превазиђена вера у могућност теоријски прописане архитектуре која би 

изазивала значења и производила пројектна решења, наивна је у својој 

искреној једноставности. Лажно самопоуздани, себични, само-упућени 

унутрашњи дискурси у оквиру дисциплине заправо немају везу са стварним 

светом, неспособни су да понуде слике живе стварности и еманципованог 

животног стила. Ипак, то се и даље очекује од архитектуре, без обзира на то 

што архитекти мисле да су после Ле Корбизјеа ту способност изгубили. 

Потискивање теоријског знања и интелектуалне свести, у чину заборављања 

оног што је научено, осваја слободу новог почетка, без које уметничко 

стварање заправо није могуће. Феноменолошко чуђење са којим је могуће 

изнова посматрати свет, без обзира на развијену самосвест о знању којим 

смо се хранили, даје отвор за бекство од свепрожимајуће кризе, па и кризе 

чулног о којој заправо говори Паласма. 

 

                                              
143 Ibid. рр. 46-69. 
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Чула су данас предмет бесконачне комерцијалне манипулације и 

експлоатације, чија је последица веће или мање осећање кривице због 

сопствене несавршености. Промена тог префабрикованог осећања кривице у 

осећање о природној лепоти, или бар непоновљивој јединствености баш те 

несавршености, нуди истовремени узрочно-последични кључ како за 

промену укупне перцепције, тако и за промену чулног доживљаја света.  

 

Односно, како смо већ једном цитирали Агамбена: у антрополошкој 

мутацији, ослободила би се рука у усправном положају,144 а у овом случају, 

'рука која мисли' појавила би се као метафорично архитектонско свевидеће 

треће око. 

 

 

23.2  'питања перцепције'  Извор сопствене инспирације 

амерички архитекта Стивен Хол смешта у архетипско доживљавање 

архитектуре. Постављајући питања перцепције, архитекта себи поставља 

обавезу преласка из једног дискурса у други, 'са текстом као ипак 

неадекватним резултатом'.145 

питање 1: Да ли се кроз реч може видети у тражену форму? Односно, да ли 

речи могу заменити аутентичност физичког и чулног искуства? 

Ако је приступ перцепцији кроз унутрашњи живот, кроз једну врсту силаска у 

себе, комерцијалне, трговачке слике упућене чулима поистовећују се са 

перцептивним каскадерством, мутном и пасивном заменом за праву ствар. 

Моћ измене свакодневног опстајања коју нуди стваралачка снага 

архитектуре, кроз непосредност и комплексност директног опажања, лежи у 

намери која стоји иза ње. 

питање 2: Питање/намера 

'Интенционалност' одваја архитектуру од чисте феноменологије која се 

испољава у природним наукама, односно, искуствени квалитет архитектуре 

                                              
144 Аgamben, G. (2009) Bartleby ili o kontingenciji. Zagreb: Meandarmedia. 
145 Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez, A. (2006) Questions of Perception. Phenomenology of Architecture. San 
Francisco: William Stout Publishers. рр. 40-121. 
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и концепт који је генерише аналоган је напетости између емпиријског и 

рационалног. Емпиријско знање/мишљење је ствар вероватноће, предмет 

ревизије и фалсификовања, иако је базирано на искуству. Рационално 

знање/мишљење засновано је на концепту, и може се изводити независно од 

чула, путем интуиције. 

У архитектури логика већ постојећих концепата среће 

непредвидљивост/контингенцију и посебност искуства. Брентанова 

дуалност намере и појаве је као међуигра објективног/субјективног, 

мишљења/осећања, спољашњег опажаја/физичког феномена, унутрашњег 

опажаја/менталне појаве... Архитектура припада оним појавама које имају и 

стварно и интенционално постојање. 

питање 3: Умреженост искуства 

Умреженост искуства, Мерло-Понтијева 'међу – стварност', стапање предмета 

и 'поља на коме је универзално могуће довести ствари заједно',146 појављује 

се изван физикалности предмета и практичности програмског садржаја. 

Умрежено искуство је више од простора догађаја, оно се појављује као  

континуално одвијање преклапања (простора, материјала, детаља). Мерло-

Понтијева 'међу-стварност' је аналогна моменту у коме индивидуални 

елементи почињу да губе своју јасноћу, моменту у коме предмет почиње да 

се стапа са пољем у коме се налази. Синтеза предњег, средњег и далеких 

планова, топљење и мешање субјективног и објективног догађа се у 

перцепцији , у континуитету чулног искуства. Концептуална логика која 

води пројекат поседује међу-субјективну везу са питањима њене 

ултимативне перцепције. Иако је раздвајање на елементе неминовно током 

поступка пројектовања, стапање је неизбежно у завршном стању пројекта. 

'Укопчавање' времена, светла, материјала, детаља ствара целину у којој се 

индивидуални елементи само на силу уочавају.147 

 

                                              
146 Ibid. рр. 45. 
147 Ibid. рр. 46. 
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Проблем извора архитектонске фикције, проблем измишљања архитектуре 

измешта се у поље преклапања између снаге чулно опаженог (предмета, 

поља, перспективног простора, боје, светла и сенке, мрака, временског 

трајања, воде, звука, детаља, пропорције и размере...) и њихове моћи 

евоцирања, призивања, оживљавања дубоко меморисаног искуства. 

 

 

23.3   'вртови искуства'  Незадовољство савременим светом у 

коме је културни значај архитектуре избледео, у коме њен уметнички углед 

нестаје под необично снажним притиском глобалне економије, Канађанин 

Адам Карузо испољава кроз критику интелектуалног, или пре би се могло 

рећи 'интелектуалистичког' концепта архитектуре на преласку из 20. у 21. 

век.  

Суштина те критике 'интелектуализма' усмерена је на потиснуте 

иконографске намере, као оне које заправо стоје иза те врсте архитектонског 

става. Резултат такве ситуације је да конструисана-концепција-у-ставу има 

иконичност-у-намери, што у пракси веома ретко достиже трајност 'иконе', 

већ се пре кроз случајну мултипликацију первертује у 'архитектуру за 

једнократну употребу', као формалног обележја глобалног, касно-

капиталистичког друштва. Значај капитала и ниске цене производње 

измешта архитектуру из царства културних вредности, заустављајући је на 

њиховим маргинама као скоро чисту економску вредност. Препознатљиво 

обележје те и такве врсте архитектуре је проблематична неспособност да се 

остари, или бар да њено старење не буде насилно, већ враћено у обичност, 

профано и без потребе да се њиме управља.  

 

За разумевање савремене статусне природе архитектуре испратићемо 

Агамбеново објашњење савремених друштвених односа у систему слободе и 

принуде.148 У садашњој фази ипак се можда не ради о самом крају 

капиталистичке цивилизације, без обзира на отужни сумрак политике и 

                                              
148 Агамбен, Ђ. (2007) Диспозитив и други есеји. Нови Сад: Адреса. рр. 59. и даље 
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тријумф економије у којој машина власти тежи искључиво сопственој 

репродукцији. Из ове перспективе чини се да капитализам и савремене 

фигуре моћи уопштавају и гурају до крајњих граница процесе којим се 

раздељују ствари и поступци изузимања или враћања у сферу слободног 

људског права на коришћење. Савремена испрофанисаност друштвеног 

статуса архитектуре, као једне од полуга помоћу које се уређује свет, у 

суштини подразумева савремено друштво у облику џиновског инертног тела 

прожетог процесима десубјективизације, које спроводи низ фукоовски 

схваћених технолошких 'диспозитива' (мобилних телефона, рачунарских 

мрежа, телевизијских програма) кроз које се обликује, тачније контролише, 

људско понашање. Покорна, али слободна појединачна тела попримају 

идентитет и 'слободу' субјеката, покривајући се маском субјективне ларве-

утваре, чија је субјективност произведена од стране машине која производи 

субјективизације, машине власти. 

 

Оштро дејство капитализма не може се пренебегнути ни код савременог 

погледа на однос уметности и феноменологије. У њему се уметнички углед 

архитектуре заснива на слободи побуне, коју Карузо види у праву на 

феноменолошки схваћену поетику живота, гнушајући се архитектонског 

цинизма149 и ироније који нас суштински дехуманизују, колико год да 

инстиктивно делују као спасоносна мисаона позиција у контроверзном 

сплету савремених околности у којима делује архитекта данас. Бављење 

естетиком у времену сталне промене, велике и брзе покретљивости, светске 

умрежености – изазов је за архитекту да у сред тог тока дефинише шта је то 

култура и да од тога направи архитектуру.150 

 

                                              
149 Inberg, H. (1999) Sampling and Remixing an Architecture of Resistancе. Canadian Architect. 44 (9). pр. 26 

'As leading figures in London’s contemporary architectural wars, they have been particularly averse to the cynicism 
inherent in what they variously refer to as “opportunistic, neofunctionalist, guilt-free or descriptive practice. This 
critique finds its roots in the writings of Martin Heidegger and Hannah Arendt, and more recently in the “critical 
regionalism” of Kenneth Frampton. For Caruso St John, this type of practice is represented by, amongst others, Rem 
Koolhaas and fellow millennium ‘wave surfers’ such as MVRDV and Foreign Office Architects.' 

150 Caruso, A. (2007) Gardens of Experience. (видео датотека предавања) Designers of the Future. Initiative 
Wouter Mikmak Foundation, Faculty of Architecture and the Built Environment TU Delft. Доступна на: 
http://www.designersofthefuture.nl/ [10 октобар, 2007].  
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Симболично поистовећујући рођење глобализоване модерне архитектуре са 

градњом Пакстонове Кристалне палате, Карузо чита промене друштвених 

вредности енглеског високог друштва које настају из њихове пољуљане 

сигурности тог времена. Надокнађивање осећаја губитка сигурности 

стављањем уметничког нагласка на умеће осећајности и опипљивост 

директног доживљаја уметности, лако се прати у развоју енглеске летње 

куће и њеног врта, за живот ван града. Ослањајући се на фузију поетске 

традиције и практичне естетика Земпера,151 Карузо се залаже за настајање 

архитектуре из модела културног континуитета, за разлику од великог, 

бучног и вулгарног револуционарног праска. У савременим околностима 

намеће се метод феноменолошког 'сидрења', о коме је било речи у 

претходном поглављу, којим се можда може активирати митска идеја о 

'интегративном' моделу културе, који у основи има живот сам.152 

 

Карузо налази да 'унутар архитектуре постоји снажна традиција да се градња 

посматра као средство којим се постижу a priori намере, било да су оне 

композиционе, иконографске или идеолошке'.153 Критика која може бити 

упућена ставовима, погледима, веровањима и предањима који извиру из 

такве архитектонске традиције односи се на предодређеност иконографског 

опредељења као основе за форму, која неизбежно постаје своја сопствена 

испражњена волуметрија. И даље, за појавност формално апстраховане 

архитектуре потребно је њено интелектуално разумевање, које је немогуће 

без типизације наученог (или утренираног), на послетку окорелог, 

инвентара квази-личног искуства, чиме се проблематизује укупан 

архитектонски уметнички ауторитет.154 

За разлику од такве архитектонске позиције,  архитектонска радна етика 

која је заснована на опипљивој присутности материјалног стања 

архитектуре, не може а да снажно не зависи од свог сопственог начина 

                                              
151 Hvattum, M. (2004) Gottfried Zemper And the Problem of Historicism. Cambridge University Press. 
152 Archer, M. (2004) Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Cambridge University Press.  
153 Caruso, А. (1996) Sigurd Lewerentz And a Мaterial Basis For Form. OASE 45-46. рр. 88-95 
154 Стратимировић, Т. (2009) Непрекинути простор / Модерна кућа. Београд: Задужбина Андрејевић. рр 
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градње. У том смислу, сирова, егзистенцијална природа материјала отвара 

привилеговану могућност за субјективно-променљиво искуство света. 

Појачана свест о материјалној основи физичког присуства архитектуре 

постаје носач за пројекцију значења која се на њега пројектују. Залажући се 

за лековиту снагу директног емотивног доживљаја, заобилази се наметнута 

потреба за посредовањем високообразоване интелектуалне конструкције.  

У времену смене материјалне производње ка више имагинарном 

интересовању за 'брендирање, лајфстајл, адвертајзинг и сликовитост'155, 

феноменолошки приступ, као основа архитектонског радног метода, нуди 

одбацивање постмодернистичке интелектуалне алегорије зарад директног 

уметничког доживљаја. Целовито преиспитивање сваког појединачног 

елемента архитектонске творевине, као номинално физичке рукотворине у 

којој су неминовно садржане и друштвене и технолошке околности њеног 

сопственог настанка.  

 

Мешање наратива, метафоре, алегорије у врту искуства се третира као 

програмски, садржајни елемент архитектуре (насупрот чисто утилитарном). 

Медиј радног материјала је симултан са формом, и он је у архитектури у 

материјалном, физички опипљивом стању. Постоји ли могућност за нови 

приступ архитектури заснован на личном искуству, шта би могла да буде 

'архитектура искуства', и које су технике којим би она била пројектована? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
155 Ibid. 



слика 07: АПСТРАКТНА МАШИНА, рр. 124-125



слика 08: КОНКРЕТНА МАШИНА, рр. 123-124
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3. АНАТОМИЈА МОДЕЛА 
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‘Дајте ми пушку и учинићу да се све грађевине крећу’: поглед на архитектуру из мравље  

перспективе. 156 

- Бруно Латур и Албена Јанева, Истраживања у архитектури: подучавање, пројектовање, изучавање, 2008 

 

Ни један део универзума није толико једноставан да се може схватити и контролисати без 

апстракције. Апстракција се састоји у замењивању оног дела универзума који се разматра 

моделом сличне али једноставније структуре. Модели, формални и интелектуални са једне 

стране, или материјални са друге,  због тога су централна потреба научног поступка. 157 

- Розенблут и Винер, Улога модела у науци, 1945 

 

Домен насељивих предмета за које архитектура тврди да јој припадају свој први наговештај 

проналази у моделу. Модел тврди да јесте архитектура, не да је приказује. 158 

- Кристијан Ибер, Руине приказивања, 1981 

 

 

 

 

Да се оградимо. Бергсоновски схваћена мноштвеност полазишта за употребу 

термина 'модел' налази се изван сплетa дискурзивних токова који нуде 

наука, филозофија и уметност. Проблем избора тачке ослонца у мноштвеном 

пољу је проблем архитектуре самог поља, не само у структуралном и 

                                              
156 Latour, B. Yaneva, A. (2008) ‘Give me a Gun and I Will Make All Buildings Move’: An Ants View of Architecture. У 

Geiser, Reto (ed.) Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research. Basel: Birkhäuser. pp. 80-89 
157 Rosenblueth, A. and Wiener, N. (1945) The Role of Models in Science. Philosophy of Science 12 (4). p. 316-321 

'No substantial part of the universe is so simple that it can be grasped and controlled without abstraction. Abstraction 
consists in replacing the part of the universe under consideration by a model of similar but simpler structure. Models, 
formal and intellectual on the one hand, or material on the other, are thus a central necessity of scientific procedure.' 

158 Hubert, C. (1981) The Ruins of Representation. У Pommer, R. and Eisenman, P. Idea as a Model (22 Architects 

1976/1980). New York: Rizzoli International Publications. 
'The domain of inhabitable objects that architecture claims as its own finds its first intimation in the model. The model 
purports to present architecture, not represent it.' 
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садржинском, већ и у формалном смислу. Архитектура облака може се 

посматрати као модел за претходну кондензацију и сублимацију 

нагомиланих честица поља рада, у чијим слојевима би сам предмет овог рада 

требало да буде угнежђен као у некакав безоблични идејни јастук, 

променљиве густине, прозирности, дебљине.  

Према Фукоу, дисциплина архитектуре, имагинарни је ентитет, дисперзна и 

не-опипљива институција, иако сачињена учинком нагомилавања стварних 

институција, организација и производа. Без обзира на то да ли су дисперзне 

или не, дисциплине су инструменти моћи: одређују и штите границе, 

искључују, диктирају легитимне језике и норме.159 Дисциплинарна 

(дисциплинована) свест изражава се у дискурсу дисциплине, у радовима који 

су прихваћени као канони, у питањима и опажањима која се постављају у 

расправама и критикама, те у самим границама и ограничењима које 

дисплина подиже као средство сопствене заштите. 

Прелиминарна питања би се могла тицати и модела и идеолошких концепата 

друштвених теорија, које имају велики утицај на дисциплину архитектуре, 

као што су, на пример, свеобухватна општост марксистичког модела базе и 

суперструктуре, затим Вебера и веберијанског модела научног знања о 

активности – интересовању – рефлексији, потом дебатни модел о 

интернализму и екстернализму у оквиру анализе друштвеног садржаја, те 

француска структуралистичка веза у моделима франко-немачких идеја, као 

и критичка теорија идеологије о Адорновом дијалектичком моделу о 

појавности у идеологији160. Феноменолошки отклон би можда могао да 

обезбеди ситуацију у којој се растерећени маске идеологије, можемо упитати 

чиме је условљено како техника обликује саму професију која је 

употребљава.  

 

 

 

                                              
159 Фуко, M. (1975, 1987) Надзирати и кажњавати - рођење затвора. Београд: Просвета. 
160 Ritsert, Ј. (1990) Models and Concepts of Ideology. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 
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31. САДРЖАЈ МОДЕЛА (ПИТАЊЕ СВРХЕ) 

 

Порекло интуитивне намера да се зађе у научне концептуалне оквире, и да се 

себи да право  на слободну апропријацију научних метафора, може бити 

проглашено уметнички мотивисаним чином, на начин на који су 

архитектонски модели били присвојени као предмет уметничког деловања 

од стране савремених уметника у последњих неколико деценија. Уз то, 

архитекти су по природи своје професије опчињени науком и технологијом, а 

размена метафора између савремене науке и архитектуре излази изван 

равни површних и лажних аналогија, творећи један интелектуални crossover 

којим се артикулишу нови односи у пољу архитектонске репрезентације и 

праксе. 

Када је у питању природа објашњења модела као чисто сазнајне категорије, 

ради се о најмање три врсте представе: исказној (формула, број), слици 

('визуелној' представи мишљења) и менталном моделу. Ментални модели су 

на првом нивоу оно што људска бића конструишу у свом уму да би разумели 

свет у коме се налазе. На другом нивоу ради се о томе да је за било које 

објашњење неопходно развити/поставити/измислити ментални модел. Неки 

ментални модели су високо артифицијелни, и за њих је осмишљена обука, 

као што су модели који управљају областима чисте математике, док су други 

модели природни, стечени без експлицитних упутстава, и које користе сви у 

току таквих универзалних процеса као што су закључивање и разумевање 

језика.161 

Послератни историчари и филозофи науке су се у неколико наврата 

екстензивно бавили одређивањем модела као тежишта научне парадигме.162 

И најновији талас у филозофији науке, који је озбиљније посвећен научном 

концепту модела, заснован је на том уверењу да они некако играју централну 

улогу у науци.  Кључна идеја о ономе што чини научни модел је да је он 

                                              
161 Johnson-Laird, Ph. (1983) Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and 
Consciousness. Harvard University Press. 
162 Kuhn, Th. (1962, 2012) The Priority of Paradigms. У Kuhn, Th. The Structure of Scientific Revolutions: 50th 
Anniversary Edition. The University of Chicago Press. рр. 43 – 51. 
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'интерпретативни опис неке појаве који олакшава приступ тој појави,' без 

обзира на то да ли је приступ самој појави, као 'ономе што се дешава' 

опажајне или интелектуалне природе. У научној пракси сам концепт модела 

употребљава се прилично слободно, од објашења шта су теорије и како оне 

раде до предметних приказа чулима неприступачних феномена. На научне 

моделе се још гледа и као на посреднике између теорија и феномена, а саме 

теорије се такође посматрају као збирке модела.163 

 

Питања која су била постављана у науци у вези сврхе модела тицала су се 

њихове логичне улоге у артикулисању теорија и њиховом проверавању тога 

да ли је њихова улога само хеуристичке, психолошки делотворне природе, 

која је у суштини ван-логична. Тако је разумевање модела доспело у 

категорију метафоричне и алегоријске мистификације, за које се мислило да 

јесу корисне и важне, али пошто нису 'радиле' у буквалном смислу, све је 

водило ка томе да су морале да буду лажни описи.164 

 

Приступ науци заснован на моделу задобио је популараност у наукама које 

немају 'праве' теорије у традиционалном филозофском смислу, на рачун 

чисто лингвистичких теорија и објашњења која кодификују знање, пре свега 

због филозофских потешкоћа. У савременим условима, модели су често 

играли значајну улогу у развијању тврдњи о механизмима који су одговорни 

за производњу феномена, као и у тестирању хипотеза које су произилазиле 

из тих разматрања. Само полазиште дискурса филозофије науке о моделима 

је двојно, и на основама је филозофије језика, истине и логике (теорија 

модела), заједно са основама тумачења модела кроз његову практичну 

употребу, као водича за делање. 165 

Потешкоће у формулацији и приближавању концепта модела у непосредној 

су зависности и од историјског амбијента. Као што  је раније поменуто, у 

                                              
163 Griesemer, J. (2004) 3D Models in Philosophical Perspective. У Chadarevian, S. and Hopwood, N. (eds.) Models: 
The Third Dimension of Science. Stanford University Press. 
164 Black, M. (1976) Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Cornell University Press. 
165 Bailer-Jones, D. (2009) Scientific Models in Philosophy of Science. University of Pittsburgh Press. 
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свом древном, античком значењу модел се сматрао субјектом имитације. У 

прелазном, транзиционом просветитељском значењу, модел је изабран за 

средство презентације нечега што би се могло назвати научни 'пројекат', док 

је у савременим научним околностима модел истовремено и презентација и 

субјект који завређује да се о њему подвојено размисли. Ако је у питању 

савремена историја научних модела, чији се почетак смешта у 19. век, онда се 

они хронолошки могу разврстати у категорије: механички модел, аналогија, 

теорија, парадигми и метафора, семантички погледи и студије научне праксе, 

феномене, податке и моделе података, репрезентације/представе/приказе, 

са свим узрочно-последичним тумачењима које такво разврставање може 

изазвати. У сваком случају, како се приближавамо савременом тренутку, 

историјско значење модела као научне парадигме се мења, а збрка између 

узрока и услова настанка, да кажемо да се, бар код научних модела, у 

последњих педесетак година постепено рашчишћава.166 

Када историјске услове ипак ставимо у заграду, у природним наукама реални 

модели су они који су опипљиви, који се могу ухватити рукама, који имају 

трећу димензију и материјалност, као своју недвосмислену карактеристику. 

То су предмети који припадају свету који је директно приступачан 

непосредном искуству, који се примењују на конкретне емпиријске 

феномене у посматраној ситуацији. У одвојеној категорији налазе се 

теоријски модели – апстрактни, имагинарни ентитети који се пре држе у 

глави, него у рукама.  

 

 

31.1  теоријски модели – идеални модели 

 

31.11  научни поредак   Термин 'теорија' се најчешће 

формулише у односу са корпусом 'научног знања', као група идеја која би 

требало да објасни одређену тему науке. У том смислу, теорија се у главном 

односи на одређени емпиријски феномен који није лако, или директно 

                                              
166 ibid. 
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измерљив. Спекулативне теорије – хипотезе, којим се развија научно знање, 

даље производе сопствене моделе који их објашњавају. Резултати оних 

претпоставки и предвиђања који још нису потврђени или доказани, 

неформално се могу описати као теоријски.  

 

Са другог, културолошког гледишта, теорија се види као дискурс вођен 

интересовањем, чији је увид такав да њен сопствени дискурс није идентичан 

стварности, већ да субјект конструише своје објекте у оквиру поретка свог 

дискурса, кога тестира и прилагођава на емпиријском нивоу у сталној 

интеракцији са другим теоријама. Може се рећи да без теорије нема научног 

предмета, чија специфичност је у томе да се стално мора избегавати његово 

смештање у сопствене концептуалне шеме.167  

Илустративне дефиниције за ова два научна гледишта су: 'Теоријски модел је 

представа начина на који функционише одређени поредак.'168 'Теоријски модел 

је алатка којом се промовише конструисање теорије.'169 

Метафора научног теоријског модела је математички модел, као средство за 

спознају појава које нису директно приступачне чулима и као такав је, у 

главном, средство полемичког мишљења. Метафора теоријског модела у 

друштвеном дискурсу је чисто језичке природе и позива се на опис појаве 

коју фокусира, као што је на пример Марксов 'модел друштвених класа', или у 

нешто савременијем политичком светлу 'модел понашања гласача', или у 

образовном окружењу 'модел друштвеног учења', итд..., а за кога се даље 

тражи начин приказа у некој пригодној форми, што не мења теоријски 

карактер његове  претпостављене садржине.  

 

31.12  пројекат аутономије  За архитекте, теоријски модел се по 

природи свог садржаја поставља у отворену позицију између ова два 

гледишта. Са једне стране се заиста ради о потреби да се допре до једног 

                                              
167 Zima, P. V. (2007) Theory Defined in Relation to Its Objects. У Zima, P. V. What is Theory? Cultural Theory as 
Discourse and Dialogue. Continuum Int. рр. 8-13 
168 Jones, D. et al. (2009) Differential Equations and Mathematical Biology. Taylor and Francis. рр. 91 
169 Shoemaker, P. et al. (2004) How to Build Social Science Theories. Sage Publications. 
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вида представе тешко опажљиве стварности, а са друге стране, да се вођена 

сопственим интересовањем,  та представа оформи тако да се кроз њу испољи 

(промовише) претпостављени теоријски садржај. У принципу, садржај 

архитектонског модела који је теоријске природе може се приписати сваком 

моделу који је сачињен као представа пројектоване идеје о архитектури. 

Затим, том истом логиком, све идеје о архитектури се могу прогласити за 

теоријске, све до тренутка док не постигну своју циљану материјалну 

егзистенцију.  

 

Међутим, разумевање архитектуре изван чистог контекста грађења 

паралелно је присутно и у институционалном универзуму којим владају 

школе, публикације, прописи, предавања, атељеи, репрезентативне 

организације... Дисциплина архитектуре се са усредсређености на изграђени 

предмет проширује на идеални предмет, на процесе мишљења и знање 

архитеката. Фигуре као што су Алберти, Вазари и академије уметности и 

архитектуре пратиле су и истицале идеју архитектуре као прозвода ума, 

изражавајући схватање које је често било задојено нео-платонистичком 

мисли...'170 Просветитељска жеља да се архитектура самоуверено протумачи 

као природни чин грађења, у времену кризе се несигурно повлачи од 

стварности 'у аутономију папирне архитектуре, што ће се показати 

благотворно за оживљавање дисциплине, упркос отпору пруженом 

потрошачком друштву.'171  

 

Дакле, када се говори о теоријском садржају у архитектури, говори се о 

архитектури која је замишљена изван градитељске реалности, која се у 

односу на ту врсту стварности поставља дислоцирано: и ескапистички, и 

критички, и аутономно.  

 

                                              
170 Kaminer, T. (2011) Architecture, Crisis and resuscitation: The Reproduction of Post-Fordism in Late twentieth-
century Architecture. Routledge. pp. 3-4.  
171 Ibid. 
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Право на идеју да би архитектура могла да буде заснована на одређеним 

независним универзалним квалитетима, који произилазе из ње саме 

тековина су теоријског пројекта аутономије архитектуре.172 У првом реду 

постављена као политичко питање, независност архитектонске позиције 

освојена је као обавеза самосталности дисциплине да одговара само својим 

сопственим законитостима. Данас се у тој позицији поново потврђује да је  

'(к)ритички глас (онај) који апелује на квалитете архитектуре, са уверењем 

да је архитектура најјача када одјекује апсолутом. Превођење аутономне 

концептуалне основе у физичку манифестацију, која је прикладна спољним 

детерминантама је фундаментални проблем у архитектури.'173  

 

Порив за потпуном аутономијом, за замрзавањем апсолутно сваког 

архитектонског дискурса од било каквог додира са стварним174, жеља за 

апсолутном, самобитном, слободном од свих односа (обавеза, услова, 

ограничења), независном, чистом, потпуном и савршеном архитектуром, 

лишеном аналогије и са природом, и са историјом, идеалистичка (утопијска?) 

је по свом карактеру. Природа извора такве жеље највероватније је симптом 

психолошког порива за превазилажењем страха од смрти/неуспеха175 код 

архитектонског субјекта, о чему се недовољно говори, као о некој врсти 

професионалног табуа, а сасвим сигурно би о томе могло бити више речи. 

Фасцинација аутономијом архитектуре принципијелно је идеализација 

теоријске природе, иако је критички формирана кроз чин незадовољства 

'Стварним'. Ту долазимо до поенте да је, ако успемо да се изборимо са 

бергсоновски/делезеовски постављеном забуном око побрканости услова и 

узрока, без обзира на (личне и историјске) околности, разлоге и мотиве за 

                                              
172 Aureli, P. V. (2008) The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism. Princeton 
Architectural Press. 
173 Vinten J-М. (2012) Autonomy In Architecture. Part 2 Dissertation 2012. The Robert Gordon University Aberdeen 

UK. [Online] Доступно на http://www.presidentsmedals.com/Entry-13600.  [Приступ: 30. јули 2012]. 
174 Tafuri, M. (1976) Architecture and Utopia - Design and Capitalist Development. The Massachusetts Institute of 
Technology. 
175 Стратимировић, Т. (2009) Непрекинути простор / Модерна кућа. Београд: Задужбина Андрејевић. рр. 22-
26. 
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настанак теоријског садржаја архитектонског модела мишљења,  он сам 

заправо јесте једна врста идеализације.  

 

У сваком случају, и научни модели су свакако представе у некој форми 

идеализације, без обзира на то да ли су направљени као аналогни неком 

другом систему, или су замишљени као 'чисто' теоријски, концепцијски 

модели, без материјалне спецификације. 

 

Дакле, свако приказивање архитектуре, која нема свој 'живи' пар, без обзира 

на врсту приказивачког медија, указује на идеалну ситуацију, на једну 

идеализацију која није, а у ствари ни не може, бити остварена. Према томе, 

свако приказивање архитектуре налазило би се и у домену теорије.  

Идеализација чврсто држи своју позицију у архитектонском пројекту, као 

посебној врсти заната у односу на занат грађења. Тежиште је померено са 

материјалног предмета, од грађевине, на идеални предмет, на пројекат, и 

даље, на поступак рада, мишљење и знање архитеката.176 

 

Савремено интересовање за идеално може се етикетирати као ескапизам, и 

сигурно је да се свесно бављење теоријским пројектима ипак одвија у само 

тренуцима конфликта са стварношћу. Отпор према изгубљеном 

самопоуздању и према несталом утемељењу у стварности, револт према 

неспособности да се одговори на потребе друштвеног окружења, чита се у 

реакцији повлачења у аутономију издвојености, која онда производи 

сопствене (теоријске) идеале. Идеално је, тако, смештено у субјекту, а као и 

свака митолошка форма, у савременом свету је изразито подложна 

комерцијалној манипулацији.  

На концу, идеални модел уметничке аутономије, коју су архитекти преузели 

током незадовољства седамдесетих, у ствари је довео до огромне 

популарности архитектонске дисциплине током деведесетих, чиме се 

                                              
176 ibid. 
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архитектура наметнула као глобални маркетиншки производ, и тако се 

тржишно интегрисала у нови друштвени амбијент. 

 

Отклон у категорију као што је 'Идеално', у најoпштијем смислу овде се 

односи на све оно што је изван непосредног, тактилног, материјалног. У ту 

категорију могу да спадају и све оне филозофске, друштвене и политичке 

идеје које држе на дохват руке производњу и материјална питања, а да их се 

у ствари ни не дотичу. 'Идеално' колико год је то могуће, не би требало 

разумети као нешто посебно доктринарно, а посебно не као нешто што је 

резултат рада било којих идеолошких позиција, чак и када су оне 

супротстављене (као нпр. модернистичка у односу анти или пост-

модернистичку). У том смислу, иако се уз архитекте модернизма приписује 

идеализам, а уз постмодерне архитекте његова критика која се црпи из 

порива за ослобађањем обавезе функционализма, заузимање дистанце према 

стварности, и фомирање уверења које генерише фикција, какво год да је 

њено извориште, тиме је наравно смештена у царство Идеалног.  

 

Избор феноменолошке позиције отвара простор за испуњавање жеље да се 

превазиђе расцеп направљен између субјекта и објекта, и тако стане у 

одбрану уједињености између човека и света, у коме човек није пасивна, 

маргинализована фигура, него делатно биће које има право да свим 

средствима осваја сопствену слободу израза. 

 

Међутим, ако се сложимо са поставком да се садржај сваког теоријског 

модела архитектуре налази у митолошком смислу појма Идеалног, тешко се 

може избећи његово античко, платонистичко разјашњење. У идеји о 

савршенству, налази се моралност, која је њена недвосмислена компонента, 

вреднована као отвореност за стварање бољег света, чак и од онога који је 

замислив.177 Ако у погледу тумачења идеалног модела наставимо да се 

држимо античког културног наслеђа, онда се овде ради о упоришту у 
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херојској, епској традицији мита о Демијургу, као генијалном занатлији, који 

је сачинио (видљиви) стварни свет према идеалном моделу. 

По том схватању, Идеално постоји само уз свог главног актера – Створитеља, 

кога кроз ритуалну игру интерпретирамо као хероја, који је и сам делатни 

модел. Занимљиво је да је он по правилу андрички, херој је aristos, онај који је 

најбољи.178 Он чини основу за идеални модел људско-продуктивног делања, 

као оног које је 'краљевске' природе, за разлику од модела 'природе' која је у 

том случају неделатна, остављена изван  категорије делатног, као нешто што 

није створено од стране људи. Да парафразирамо – ако поставимо теоријски 

садржај архитектуре у митолошки резервоар модела једне културе, она своје 

идеале и делатне норме дугује утопијском садржају мита, који јој обезбеђује 

мисаоне моделе за њен сопствени живот.179 

 

31.13  идеја као модел  Чист садржај теоријског, 

идеалног мишљења је сама идеја по себи. То је пре идеја о идеји архитектуре, 

него идеја о њеним предметима и представама. Она своју појавност 'некако' 

задобија у свом материјалном близанцу – архитектонском моделу, а да при 

том сама појавност нема карактер представе/репрезентације.  

Теоријски, идеални, идејни модели су тако једна врста материјалне причине, 

физичког фантома, духовног 'другог', који запоседају стварност зарад свог 

менталног двојника, који се у безобличној форми налази у неприступачном 

'негде'. Они су као дим који нестаје између прстију за свакога ко пожели да их 

ухвати.  

Мишљење које није директно усмерено на извор видљивог ограничено је да 

'гледа' кроз сенке и рефлексије.180 Та мисао је суштински феноменолошка, 

она није лишена тела, тела које је око 'душе', без међусобног 

супротстављања, искључивања, дисјункције. 
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Критичка аутономија просветитељског тренутка седамдесетих, и фикциони 

карактер њених идеала можда је најбоље садржан у теоријским моделима 

сакупљеним и приказаним на изложби 'Идеја као модел' (1976), чији је 

концепцијски покретач и организатор био њујоршки Институт за 

архитектуру и урбане студије, на чијем челу се налазио Питер Ајзенман.181 

Изложба је замишљена као промоција теоријског језгра аутономије, у коме 

идеали имају фикциони карактер који би могао да се сажме питањем: Ако 

бих ја могао да обликујем свет на свој начин, какав би он био? Приоритет 

идеала, принципа, вредности и циљева над конкретном стварношћу, какав 

би свет могао или требало да буде, за разлику од света онакав какав је сам по 

себи, понудио је одговоре захваћене из резервоара уметничке имагинације, а 

у медију архитектонског модела, чији су кључни протагонисти били сам 

Ајзенман и Алдо Роси, као истурени заступници идеје о архитектонској 

аутономији. Иако се идеал личне уметничке слободе за једног потврђује 

бављењем геометријском апстракцијом, а за другог се налази у доказаној 

трансцеденталности архитектонске типологије, сама изложба је 

недвосмислен покушај да се у том медију реализује ментална концепција 

нове врсте архитектонског стандарда у односу на оно што се до тада нудило 

као теоријско тежиште архитектонског садржаја.  

 

Изложба је проглашена за промашај, чак и од стране сопствених куратора, 

првенствено због тога што је смисао, ('генерисано значење') модела 

заустављено у равни техничког односа са пројектом, где модел остаје 

дефинисан само у домену 'ре-презентације' могуће архитектонске грађевине. 

Критика кураторске намере да се модел прикаже у излагачкој пракси као 

предмет 'са самосвојном уметничком или концептуалном 

егзистенцијом...релативно независном од пројекта који представља' потекла 

је углавном од историчара архитектуре, који су изложене моделе 

необјективно, сужено оценили као 'накнадну мисао', односно архитектонски 

предмет који у раду архитеката своју улогу гради post festum. Сведеност такве 
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критике ни најмање није сметала читавој плејади уметника да, инспирисана 

сличним изложбама које су након тога уследиле, оберучке усвоје рад са 

моделом као сопствену уметничку праксу.182 

 

31.14  проблем 'архитекуралног'  Паралелно, отвара 

се још једно поље у питању теоријског садржаја и последичне идеалистичке 

природе архитектонског модела, које се мора довести у везу са 

'архитектуралном специфичности'.183 Иза те посебности лежи питање 

функције, или ако се сложимо, њене употребне вредности, која архитектуру 

чини посебном категоријом у односу на визуелне уметности, какве год биле 

њихове савремене праксе. Како је сам израз 'архитектурално' конструисан да 

би означио раван 'промишљања чинова у простору', као другачијих од оних 

које имају своју материјалну конкретизацију, тиме је питање специфичности 

– посебности – самосвојности архитектуре усмерено на концепцију њеног 

функционалног садржаја.  

Истицање посебности 'архитектуралног' тиче се пре свега средстава 

промишљања архитектуре, која су у односу на филозофско поље језички 

спутана, тачније нису ни била развијана тако да творе било какву врсту 

суштинског утемељења. При том, чин прављења (модела) као средства 

промишљања архитектуре, је радно мишљење које отвара стварање 

другачијих могућности и унутар њеног функционалог садржаја.  

 

Присуство функције дејствује присилом, и оно је неодстрањиви елемент 

архитектуралног, али без допуштања да та присила одређује било форму, 

било посебан начин поимања функције. Уважавање непредвидивости 

употребе – дејствовање случајности повезано са присилом, узима у обзир 

истовремено присуство и непрекидности и прекинутости. Спрегнутост 

                                              
182 Vervoort, S. (2011) The Modus Operandi of the Model. OASE Journal for Architecture. 84. рр. 75-81. 
183 Бенџамин, Е. (2000, 2011.) Филозофија архитектуре. Clio. рр. 7. 
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праксе пројектовања са функционалном тематиком усредсређена је на оно 

унутар архитектуре, као посебним местом вредновања и просуђивања.184  

 

 

31.2  емпиријски модели – реални модели  

 

31.21  питање времена – функција и другост Питање реалног 

усмерено је на питање постојаности времена, и значаја његове присутности, 

односно принципијелне уграђености у оно што смо прихватили да је названо 

'архитектуралним', да је то оно што издваја архитектуру од других области 

деловања. То јесте и Гордијево питање које чини архитектуру замршеном. 

Највероватније се ради о ситуацији уписивања будућности у садашњост, 

будућности као својства које 'ће тек бити', чиме се излази из зоне утицаја 

утопијског, а можда и идеалног. Ако поставимо захтев предмету архитектуре 

да делује у зацртаним границама могућности 'обудућења', унутар присуства 

предмета у садашњости, долази до разлагања временске сложености на 

ситуацију са-присутности, које у суштини нити тражи нити ствара својствену 

форму. Ради се о могућности која архитектуру чини посебном, о разлици у 

врсти, која није у вези са категоријом формалног.185 

 

За стварно се претпоставља да је слика могућег, које остварује. У 

Бергсоновом систему, реализација подразумева ограничење помоћу којег се 

неке могућности сматрају одбаченим, или ометеним, док друге прелазе у 

стварност, пошто све могућности нису реализоване. Да би се нешто 

актуелизовало, потребно је да се то начини стварним, или делом стварног 

света. При том не би требало правити забуну између виртуелног и могућег. 

Виртуелно не мора да се реализује, већ пре да се актуелизује, а правила 

актуелизације су разлика/дивергенција, као и стварање. Да би се 

актуелизовало, виртуелно не може ићи путем елиминације или 

                                              
184 ibid. 11 
185 ibid. 13 
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ограничавања, већ мора стварати своје сопствене линије актуелизације у 

позитивним чиновима: реално је у слици и сличности могућег које реализује, 

а актуелно не личи на виртуелност коју отелотворује.  

Разлика између виртуелног од кога полазимо и актуелности до којих 

стижемо је у томе да виртуелност постоји тако да се актуелизује 

диференцирајући се, а будући да је присиљена да се диференцира, ствара 

своје линије диференцијације да би се актуелизовала. Ако стварно личи на 

могуће, све је већ унапред у потпуности дато, тако да је овде у питању 

псеудо-актуелност, један лажни облик стварности.186 

 

31.22  употреба модела  Ако би наука требало да донесе плод у 

форми емпиријског знања, употреба модела као средства везе између 

представе и стварног света не може бити искључиво апстрактна. Модел мора 

бити модел 'за нешто', или модел 'нечега'. Са једне равни употребе, 

емпиријски модели су они који настају на основу увида у стварност, без 

обзира на то на ком је нивоу она приступачна чулима и интелекту. На 

пример, физички модели су средства описног функционалног мишљења, као 

Галилејев модел Сунчевог система, који нам обезбеђују слику-копију сенке 

чулног искуства. Садржина тог типа модела се стабилизује кроз слику и у 

највећој мери користи аналогију да би се указало на оно што је под истрагом 

аналитичког мишљења. Сама физичка представа онога што је неприступачно 

чулима, као на пример молекуларна структура, је премештање перцепције са 

самих ствари, односно са сирове материјалности, на нови, испројектовани 

синтетички предмет, који у физичарској или хемијској лабораторији 

задобија почетни психолошки статус ране образовне представе.187 

 

Технички гледано, садржај модела који су вођени емпиријски, не бави се 

испитивањем теорије. Логичка основа са које је развијена методологија свих 

емпиријских експеримената везује се за посматрање свакодневног, 

                                              
186 Бергсон, А. (1896) Материја и меморија. Београд: Геца Кон, 1927. рр. 91 и даље 
187 Healy, P. (2008) The Model and its Architecture. Rotterdam: 010 Publishers. 
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издвајање и разврставање појава и том приликом проналажење законитости 

које их везују.188 Претпоставка је да се законитости могу пронаћи зато што је 

емпиријска стварност сачињена од образаца односа између појава, али изван 

лабораторије многе од тих правилности су измешане и оне дају хаотичну 

реалност коју опажамо. Aко усвојимо ово гледиште као мисаони контекст за 

експериментално истраживање и тачку поласка за разјашњење реалног 

садржаја емпиријских архитектонских модела, уз услов да је физичка 

појавност емпиријског модела структурално слична оној појави коју 

моделује, отварамо два основна питања. 

Једно питање се тиче начина 'функционисања' модела, а друго је везано за 

његову употребну вредност. Када се ради о домену природних и друштвених 

наука, код којих је експеримент тежишна истраживачка категорија, 

разјашњавање сврхе и употребне вредности модела се поставља у односу са 

природом теорије. Иако су модели у суштини у вези и са теоријским 

поставкама и са светом који истражују, они имају необично својство да су 

истовремено и самостални ентитети, тј. 'аутономни посредници'. Пошто су 

делимично независни и од научних теорија и од реалности посматраног 

феномена, та слобода им даје могућност да могу бити коришћени као оруђе, 

алат или инструмент. По својој природи, алат је независан од ствари на којој 

ради, али је са њом на неки начин повезан, као што чекић ради заједно са 

ексером и зидом. Међутим, модел ипак није просто средство којим се врши 

једносмерна радња која има унапред осигуран крајњи циљ. Модел у себи има 

и могућност формирања представе – слике појаве која иначе није видљива, 

или да кажемо, приступачна чулима. Та могућност представљања, која је 

обично приписивана моделу као његова суштина, заправо чини модел 

средством за истраживање. Модел као истраживачки инструмент типично 

представља неки аспект света, или неки аспект наших теорија о свету, или 

оба одједном – модел нас учи нешто о појави коју представља, као на пример 

                                              
188 Willer, D. & Walker, H. A. (2007) Building Experiments: Testing Social Theory. Stanford University Press. 
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термометар који је и сам модел у физичком облику стаклене цеви са 

градираном температуром.189 

 

31.23  статус слике код модела невидљиве стварности  

У  мноштву случајева моделовање је могуће само ако се усредсредимо на 

једно гледиште, искључујући и занемарујући остала, слично као што мапе 

приказују одређени поглед на свет, где су емпиријски подаци веома пажљиво 

изабрани. Ради се о пречишћавању стања, догађаја, објеката, кроз процес 

апстракције у коме се приказују само битне особине посматране стварности. 

Сазнајни статус слике коју обезбеђује физичко присуство модела има моћ да 

'ошамути и задиви, има моћ да индукује чуда, и припада царству појава'.190 

Очигледно је да изражајна снага слике оног реалног садржаја, који је до тада 

био невидљив, има другачији корен од бестежинске слике сна који смо 

описали у претходној категорији модела са идеалним садржајем. Парадокс 

лежи у томе да слабост слике лежи у самој идеји о сличности. Истинитост 

слике би требало разумети као различиту од подразумеване маске лажне 

сличности, неистоветну са површношћу faux semblant-а, а као моћно средство 

које је војнички стављено у покрет комплексношћу ситуације чулног 

сазнања. Сама слика није модел, али јесте оно што модел обезбеђује као 

видљиво на себи својствен одговарајући начин. Тако се слика модела изгледа 

појављује као средство за сидрење идентитета посматране ствари, како би 

она уопште могла да буде мишљена. О њој се онда може мислити на неки 

одређени начин, а не на сваки начин или било који начин у исто време, што 

би било одсуство било какве одређености. Однос слике и модела је у томе да 

је кроз присуство слике оно што је чулно подарено могућношћу разумевања.  

 

31.24  питање стварног: виртуелно, симулирано, хипер-реално 

За архитекте, питање реалног има најмање исту тежину као и питање 

                                              
189 Мorrison, М. & Мorgan, М. (1999) Models as Mediating Instruments., Мorrison, М. Моdels as Autonomous 
Agents. У Morgan, M. & Morrison, M. (eds.) Models as Mediators – Perspectives on Natural and Social Science. 
Cambridge University Press. рр. 10-66 
190 Healy, P. (2008) The Model and its Architecture. Rotterdam: 010 Publishers, рр. 36 
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идеалног. Модернистичко полазиште архитектонске опчињености 

конкретном стварношћу касније је омогућило пост-модерно путовање кроз 

филозофију неистражених светова виртуелног, симулираног, хипер-реалног, 

чак и сублимног, чија је скорашња  архитектонска историја још увек жива. 

Поменуте теме тангирају идеју стварности, и даље граде засићен мисаони 

амбијент у коме до изражаја долази потреба за потпуно слободном 

поетизацијом архитектонског израза, када се о архитектури говори, можда 

чак највише када је реч о превазилажењу виталне инерције њене директне 

материјалности. Тежина  и сложеност архитектонског материјала је толико 

велика да стално изнова захтева нове концепцијске продоре управо на 

најосетљивијим местима архитектонског деловања.191 Занатска вештина 

преговарања између ауторитативне позиције материјалног предмета и 

потребе за пројекцијом личне аутономије, која се може налазити и у неким 

другим оквирима, савремено је рехабилитовала отуђеног субјекта кроз 

ситуације у којима је могућ догађај искуственог стапања са предметном 

стварношћу.192    

 

Ако категорију реалног поставимо у раван онога што стварно  постоји или се 

дешава, у суштини се увек враћамо на то да је стварно само оно што можемо 

открити чулима, свеједно да ли је тај увид директан, или индиректан, тако 

што користимо одређене инструменте (као што су телескопи и микроскопи) 

или чак још индиректнији, тако што се праве модели који би могли бити 

реални и тек њиховим испробавањем потврђујемо оно што смо неким чулом 

окрзнули...193  

Трезвени научнички приступ архитектури проблематизован је филозофским 

односом према опипљивости реалног. Појмови виртуелног, симулираног и 

хипер-реалног оставили су дубок траг на разумевање архитектуре, што је 

подстакло слободне идеје о средствима и механизмима њеног настанка. 

                                              
191 Стратимировић, Т. (2009) Непрекинути простор / Модерна кућа. Београд: Задужбина Андрејевић. рр. 58-
60. 
192 Sennett, R. (2008) The Craftsman. Yale University Press. 
193 Dowkins, R. (2012) The Magic of Reality: How We Know What's Really True.  Simon and Schuster. рр. 18-76 
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Парадоксално, сам филозофски подтекст у основи је део песимистички 

интонираног односа пољуљане вере према опипљивом свету, који је 

протумачен као недовољно истинит. Без намере да улазимо у дискусију било 

ког од наведених појмова, који су давно етаблирани као стожери утицајних 

теоријских поља у бављењу архитектонским пројектовањем, као својеврсни 

одраз стварности, сматрали смо да је довољно да у овом контексту поменемо 

процват графичког и ликовног богатства архитектонских представа, које 

своје постојање дугују пре свега филозофским текстовима.  

 

Извесна отуђеност од живота те врсте представе архитектуре, која свој 

настанак добија директно преко слике, могла би и на овом месту бити 

предмет дискусије, али данас знамо да њена вредност заправо не лежи у 

односу према 'стварном' шта год оно било, већ у слободи избора личног 

израза, сваког архитекте, па према томе и последичној одговорности за сваку 

произведену слику која уз њу следује. Подсетимо на Бодријара: 

Док репрезентација покушава да апсорбује симулацију тумачећи је као лажну представу, 

симулација обухвата цело здање саме представе као симулакрум. ...Ово би биле 

узастопне фазе слике: она је одраз дубоке реалности; она маскира и извитоперава дубоку 

реалност; она прикрива одуство дубоке реалности; она нема везе са било каквом 

реалношћу: она је Чист сопстевни симулакрум. 194 

 

Оно што је колатерални ефекат ове врсте раслојеног читања форме 

стварности је ослобађање архитектуре терета читања, као било које врсте 

'знака', и њен повратак у слободну зону апстракције, без обзира на то у којој 

формалној категорији се она налазила. Љуштуре испражњених симбола без 

значења, метафоре испране садржине своје суштинско место пронашле су 

пре свега у зони маркетинга и свеопште комерцијализације, али заправо, без 

било какве облигаторне тежине за архитекте и архитектуру.  

У том миљеу, надстварни модели светова попут тематских паркова, сурогати 

стварности која је 'стварнија од стварног', могу се са стрепњом довести у везу 

                                              
194 Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација. Нови Сад: Светови. 
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са потребом за производњу покрића које ће сакрити да је 'права' стварност 

нестала195, а наравно да се може рећи да је архитектура ту волунтаристички 

употребљена са пост-идеолошким намерама чија је једина испразна вредност 

садржана у култу златне маске богиње Иштар.196  

Међутим, иако је критика која паушални модел за архитектуру краја 20. века 

своди на извитоперену производњу вештачке фантазије о слици стварности, 

у којој су људи само њени избезумљени инфантилни актери (Дизниленд) 

истовремено и увредљива и тачна, видљива ерозија материјалног света, којој 

смо сведоци у специфичној дистанцираности наше сопствене средине, 

говори у прилог томе да је основни емпиријски модел архитектуре баш онај 

који у себи садржи и људе и њихово 'заробљено' животно време, као модел 

могућег реалног. 

 

31.25  модели су стварни  Међутим, реални модел ипак не мора 

да буде заробљен у негативистичком контексту Мебијусове траке 

производње и потрошње, чији је циљ искључива контрола и репродукција 

власти. Ако смо прихватили да је садржавање времена оно што архитектуру 

чини посебном у односу на друге дисциплине, појаве или дискурсе,  да ли се 

можемо сложити и да је садржај емпиријски вођених архитектонских модела 

стварност у форми живљеног времена? Тако, ако прихватимо да је 

емпиријски модел 'нешто између' имагинарног и потврђеног, ослобођено 

стега које намеће и једно и друго поље, да ли се онда ради о једној врсти 

примитивне средине, у којој је као позиција различитости могућа стварна 

анархија, искључивање владања било које врсте наметнутих ауторитета, 

били они у облику архитектонски схваћених типологија, Фукоових / 

Агамбенових диспозитива којим се обликује људско понашање, те 

доминације делатних хероја и великих протагониста чије угледне сенке 

заклањају узнемиравајућу сировост данашњице?  

 

                                              
195 Ibid. 
196 Пељевин, В. (2011) Генерација П. Београд: Плато. 
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Живљено време је данас можда једини материјални ресурс. Бергсонов 

концепт трајања кроз једноставност интуиције као живљеног чина, данас 

подразумева искључивање у смислу ископчавања из било које 'утичнице' у 

коју смо утакнути. Лечење посусталог животног полета, покретачке енергије 

људског искуства која је угрожена и код веома младих људских бића, 

бездушним исисавањем чак и њиховог још непроживљеног времена, тражи 

излазак из стања искуства ка условима искуства у коме би себе могли видети 

у делању. Материја, коју живот иначе мора да заобилази, у трајању 'завојице' 

искуства прелази од непосредности доживљеног ка корисном трајању – 

становишту (новог) сазнања.  Људско 'тело', као независни материјални 

објекат, систем је квалитета и само по себи, којим се разрешава поставка 

проблема стварности: 'Моја садашњост је мој став према будућности, моја 

иманентна акција'.197 

 

Живљено време као ангажовано психо-соматско стање данас се можда лепо 

види у уметничким инсталацијама архитектонских размера, које за свој 

просторни садржај узимају протицање људског времена. Уметници као што 

је Олафур Елиасон своје пројекте објашњавају као 'моделе ситуације'198 у 

коме се људско тело и његов чулни апарат просторно стимулишу основним 

климатским елементима: водом, светлом, температуром, ваздушним 

притиском, градећи тако 'цевовод нестабилних односа' између саме поставке 

просторне структуре и протока живљеног времена. Ови 'модели стварности' 

у суштини су експерименталне поставке – замке (setup) за чулно опажање, 

које иду у сусрет прво Бергсоновој поставци - по којој тело има функцију да 

ограничи, са погледом на акцију, живот духа, фиксирајући га199, а потом и 

Мерло-Понтијевом тумачењу тела - које је у односу према представама оруђе 

за одабир, и само оруђе, односно 'субјект' који бира сећање, не 

                                              
197 Бергсон, А. (1896, 1927) Ограничење и фиксирање слика. У Материја и меморија. Београд: Геца Кон. р. 99 
и даље 
198 Eliasson, O. (2007) Models are Real. У Abruzzo, E. (ed.) Models: 306090  11. Princeton Architectural Press. 
199 Бергсон, А. (1896, 1927) Материја и меморија. Београд: Геца Кон. р. 189 
    Merleau-Ponty, M. (1945, 1978). Тело. У Merleau-Ponty, M. Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin 
Masleša, 1978. р. 83-168 
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нагомилавајући га.200 Према Бергсону, чиста перцепција нас уводи у 

материју, а када се на то дода меморија улазимо у дух чиме долази до 

(лековитог) активирања свести о могућем богатству живљено - опажајног 

искуства, уз помоћ пречишћених просторних механизама. Тиме се можда 

нуди излаз из добровољног духовног заточеништва, ка живљеној стварности 

која се налази у поимању времена, као сталном процесу настајања.201  

 

Овакви модели су емпиријске пробе за ситуације могуће живљене 

стварности код којих се реализује спој трајања и виртуелности схваћених у 

Бергсоновом кључу, а у пољу архитектуре. У том контексту, реално би 

требало схватити на традицији идеје о 'различитом', уместо супротног од 

идеалног. Емпиријски модел, за разлику од пута ка предмету који обезбеђује 

слику стварности, је реалан модел који задржава право да његов садржај 

буде стваран сам по себи. Да ли су у архитектури тај стварни садржај заиста 

људи и њихова живљена стварност?  

 

Већ поменути француски антрополог Бруно Латур посматра савременог 

појединца као некога ко постоји у сталној размени као проточан ентитет, 

који је увек посредован, увек расподељен. Савремени човек је разапет између 

сумње у утемељеност најбољих намера модерности и незадовољства тим 

истим скептицизмом, или својевољно приморан да бира страну којој ће се 

приклонити. Постављајући ове две животне праксе у једну раван 

промишљања, одбацује се и научна подела света на активне субјекте и 

пасивне објекте: нису само ствари и предмети оно што је формирано од 

стране субјекта, већ су и сами субјекти формирани од стране предмета. 

Хибридни односи који извиру из мешања самих полова разматрања – 

мешавине природе и културе, научних механизама и друштвене моћи, 

лабораторије и политике у суштини су посредоване самим животом, али је 

њихов практичан израз увек прочишћен кроз поделу.  

                                              
200 Мерло-Понти, М. Феноменологија перцепције. 
201 Crary, J. (2004) Your Colour Memory: Illuminations of the Unforeseen. У Eliasson, О. & Ørskou, G. (eds.) Minding 
the World. Exhibition catalogue. Aarhus: ARoS Aarhus Kunstmuseum. p. 209-225. 
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У животу под модерним устројством, али без вере у његово јемство, шта 

преостаје? '...Царство средине, пространо попут Кине и исто тако непознато.' 

202 Критичко повлачење из тог царства, пратиле су три стратегије: све веће 

раздвајање пола природе – ствари по себи (натурализација) од пола друштва 

или субјеката – људи међу собом (социологизација); аутономизација језика 

или значења (стављање у дискурс); и деконструкција западне метафизике 

(заборављање бивствовања).203 Стратешки одлазак у презривост сигурне 

дубине 'црне шуме' могао је да се заврши само осећањем трагичног 

недостатка, неисцрпног извора сваке критике. Латур нас ту доводи до тачке 

у којој је довољно променити саму идеју о чврстоћи временског оквира, 

подсећајући на начин који нуди антропологија –  у коме је проток времена 

циклус, или опадање,  нестабилност, повратак или непрестано присуство.  

 

Стање архитеката не може бити стварно другачије од 'људског стања', 

онаквог каквог га квалификује данашњица. Индустријска поставка 

архитектуре као уређеног (организованог) реалног протока времена имала 

је за последицу да су неочекиване појаве, осим што су биле нежељене, 

постале и необјашњиве. Надвладавање разочараности том немогућношћу 

контроле, тако што су тужно слагани колажи од елемената свих прошлих 

времена, није било од велике помоћи. Када се одустане од изградње 

лабораторије у којој ћемо покушати да емпиријски омогућимо испољавање и 

случајног и нужног, и непостојећег и сталног, и историјског и безвременог, 

потискујемо вртлог у временском току, а он неминовно бурно избија у 

непредвидљивој ситуацији, и попут гејзира распршује све наше 

еманципаторске намере.  

 

'Време није општи оквир, већ привремени резултат везе међу бићима. У 

таквом оквиру, наше радње су препознате као политемпоралне. Увек смо 

                                              
202 Латур, Б. (1991, 2010) Никад нисмо били модерни: есеј из симетричне антропологије. Нови Сад: 
Mediterran Publishing. pр. 46-67. 
203 ibid. 84. 
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активно одабирали елементе који су припадали различитим временима. 

Одабир сачињава време, а не обратно.'204 То нам даје слободу да повратимо 

способност избора елемената који припадају нашем времену, а то ће рећи 

бићима и њиховим везама – произвођачком колективу ствари и људи.  

 

Ако признамо контингентну природу архитектуре као праксе, мораћемо да 

потврдимо то да је она најмање аутономна од свих културних 

предузетности.205 Мешање архитектуре са 'светом-живота', као несводивог 

услова за настанак ње саме, архитектуру чини хибридом чији су емпиријски 

модели најчешће потпуно идиосинкратске природе, што не мења могућност 

њиховог развоја, ширења и опште употребе, попут Бојлове пумпе, како је то 

показао Латур.206 Иако су архитекти још увек по мало наклоњенији стањима 

него процесима, и још увек по мало покушавају да се одупру еластичним 

условима разменљивости савременог света, садржај емпиријског модела 

архитектуре свакако је живљено време – отворена шанса за непредвидљиве 

догађаје који се одвијају у реалном времену, чији су актери умрежени 

међусобно, посредством антрополошке парадигме продуктивног колектива 

ствари и људи. 

 

'Архитектонско стварно је непробојно језгро које се опире дискурзивној 

апропријацији'207, да ли је могуће да ту заиста лежи и кључ 

'архитектуралног'? Ако би требало да се подвуче, садржај, или начин 

садржавања, ипак је контролисање онога што буде привучено у круг утицаја 

одређеног система (овде система резоновања).208 Информационо-

технолошке могућности да индиферентна нестабилност архитектонског 

садржаја буде емпиријски учвршћена, пречишћена и пренета у сублимно 

                                              
204 ibid. 93-94 
205 Frampton, K. (1991) Reflections on the Autonomy of Architecture: A Critique of Contemporary Production. У 
Ghirardo, D. Y. (ed.) Out of Site: A Social Criticism of Architecture. Seattle, Wash: Bay Press. pр. 17. 
206 Латур, Б. (1991, 2010) Никад нисмо били модерни: есеј из симетричне антропологије. Нови Сад: 
Mediterran Publishing. рр. 31-49. 
207 Heys, K. M. (2010) Architecture’s Desire: Reading of the Late Avant-Garde. MIT Press. 
208 Grosz, E. (2001) Embodied Utopias: The Time of Architecture. У Grosz, E. Architecture From the Outside – Essays 
on Virtual and Real Space. MIT Press. рр. 131. 



110 

 

физичко стање, сада, у другој деценији 21. века још су веће него икада. Самим 

тим се природа тог садржаја у потпуности поништава, а што, чини нам се, 

категорију материјалности архитектуре поставља у сасвим нови положај у 

структурној мрежи односа садржаја и форме, и то целу архитектонску 

ситуацију данашњице чини још занимљивијом.     

 

 

32. ФОРМА МОДЕЛА (ПИТАЊЕ ПОРЕКЛА)   

Идеја форме се, за архитекте, испољава кроз питање ‘природности’ њеног 

настанка. Истицање разлике између ‘вештачког’ и/или ‘природног’ порекла 

архитектонске форме и вредновање једне категорије у односу на другу, или 

степеновање вредности у оквиру њих самих, једно је од још увек важећих 

методских решења за објашњење односа порекла идеје о форми и њене 

појавности у тренутку објаве њеног пројектованог стања. У вези са тим, 

настаје проблем разумевања ‘живота’ форме, онај који се тиче њеног трајања 

у животним околностима, у најширем смислу. Место могућег разрешења тог 

проблема у главном се тражи кроз разграничење између појмова стварног и 

концептуалног. У том смислу, форма архитектонског модела првенствено се 

класификује као уметничка парадигма -  необичан ентитет са полу-

измишљеним карактером, који своје материјално присуство црпи из 

измишљеног, као бескомпромисно новог. 

 

Надамо се да је разлика у врсти (у Бергсоновим категоријама, а потом и у 

Делезовим категоријама композитних проблема) између онога што је 

стварно/реално и онога што је концептуално стварно/реално, у овом раду 

до сада довољно пута уочено као место проблематизације архитектуре и 

архитектонске дисциплине. Уочавање разлике у врсти, као различите од оне 

разлике која је у интензитету, омогућава да се покретање већ постојећег 

проблема, чије ће се разрешење пре или касније ионако појавити само од 

себе, не замени за 'инвенцију' проблема, који не само да нису већ постојећи, 

‘него се можда никада неће ни појавити’. 
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Подсетићемо опет на Делезово тумачење Бергсонове поставке односа 

материје, перцепције и меморије: Ако имамо материју, питање је да ли имамо 

перцепцију: на основу (менталног) интервала бивство може да од 

материјалног објекта и активности која из њега произилази задржи само 

елементе који га занимају. Поновићемо: тако перцепција није објект ПЛУС 

нешто, него објект МАЊЕ нешто, мање све оно што нас не занима. Бергсонова 

теза је: ми опажамо ствари тамо где оне јесу, а перцепција која нас одмах 

убацује у материју безлична је  и подудара се са опаженим објектом. Односно: 

не може постајати разлика у врсти између опажања материје и саме материје. 

Тако у представи (концептуално реалном) имамо поделу у два правца, који 

се разликују по врсти – у две присутности које се не могу представљати: (1) 

присутност перцепције која нас одмах уводи у материју и (2) присутност 

меморије која нас одмах уводи у дух. Мешавина ових линија је наше искуство, 

наша представа.  

 

Питање разумевања реалности материје уско је везано са питањем настанка 

(материјалне) форме. То је можда и најосетљивије питање за архитекте, 

посебно за оне са изразито интелектуалном оријентацијом. На жалост, веома 

често, рационална средства и интелектуална посредност, која у суштини 

проистиче из једне врсте вере у идеју која отвора пут некој врсти 

'трансцеденталног уређења које се крије у позадини', искључују самосвојност 

материје и њену способност да буде самостални генератор сопствене форме. 

То становиште је, истини за вољу, обележило историју и филозофију 

класичне физике. Ипак, оно наравно има свог различитог двојника, јер је 

показано да извори укључени у генезу форме не могу бити чисто 

трансцеденталног уређења, због тога што морају бити иманентни и самој 

материји. Материја нема 'виртуелности' (у Бергсоновом језику - 

неостварености 'опажене у начелу'), она је објективна (оно што нема 

виртуелност, а што је актуелно), односно, она је фиксирана. У самој материји 

не постоји ништа друго, нешто што би имало другачију природу. Када 

материју поистовећијемо са сликом коју о њој стварамо, у њој има наравно 

више него у слици, али нема – друго. 
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Позивајући се на Делеза и основу његовог мишљења по којој је свет 

представе место четвороструке трансцеденталне илузије (идентитета у 

мишљењу, сличности у чулном, негације у Идеји, аналогије у Бићу), физичар 

Мануел де Ланда, у архитектонским круговима широко прихваћени 

промотер Делезове филозофије, разматра настанак материјалне форме у 

категорији спонтаног само-генерисања, које илуструје научним постулатом о 

стабилном стању геометријског облика који је последица минималне 

везујуће енергије / максималне ентропије, као што је облик сфере код 

сапунице, или решетка у геометрији коцке код кристала соли. Хаотична 

спонтаност коју је могуће описати (и израчунати) као физичко-математичку 

законитост уочену као природну појаву, данас је довољно интригантан 

проблем за архитекте који архитектонско поље желе да виде као једно од 

манифестационих поља (научног уређеног) хаотичног устројства света и 

еволутивне филозофије окренуте новом, инвенцији и будућности, у коме је 

животна форма она која је последица 'комплексног процеса актуелизације', и 

увек је 'оригинална креација'. Код ДеЛанде је реално заправо оно што је 

природно - термодинамички, геолошки, биолошки, генетички, друштвено... 

чији механизам генезе форме припада виртуелној форми 'апстрактне 

машине', онако како су је видели Делез и Гатари у облику 'мреже, крвотока, 

стратума-дрвета, само-садржавајућих агрегата – ризома'.209  

 

Тако се место утемељења архитектонске форме нашло у идеји о првобитном 

/ ‘природном’ градитељском типу универзалног, историјског или ритуалног 

наслеђа (прототипу), апстрахованом методском поступку за изумевање 

‘новог’ (дијаграму), из кога је заправо произашао и футуристички манир 

параметарског пројектовања (алгоритам), те у материји и функцији као ипак 

још увек отвореним и не-исполитизованим или идеолошким категоријама. 

 

прото (гр. protos) предметак у сложеницама са значењем: први, главни, најранији, 

највиши, најугледнији / тип (gr. Τυπ) отисак, слика; облик, лик, узор, узорак, 

                                              
209 Deleuze, G. & Guattari, F. (1980, 2004) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London-New York: 
Continuum. 
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образац; праслика која садржи у себи све битне ознаке извесног броја или низа 

слика; карактерни, општи облик, лице конвенционалног карактера, 

каракетристичан примерак неког рода, неке врсте; 

 

дија (гр. δια ) елемент из грчког значења: кроз, скроз, у, на дуж, преко, за уза, раз-, 

про- по / грама (гр. Γραμα) писмо; 

 

алго (арапски algo – шпански) 'нешто' / ритам (гр. Ρυθμός) 'мерено кретање'; ρυθμ 

подешавања; ρυθμό,ρυθ стопа; 

 

32.1  прототип   Нијансирани смисао термина 'модел' је веома 

близак значењу термина 'тип', а чак им се може установити и заједнички 

етимолошки корен, који у суштини описује исту идеју. Ако говоримо о 

архитектонском моделу у форми прото-типа, онда се појављује тај проблем – 

да пошто је 'први', у ствари тешко настаје баш ни из чега. За поставку модела 

у форми прототипа кључ је проналажење, или избор, ‘место порекла’, као на 

пример: 'култа природе', 'базе материјалне производње', 'ниодакле'...  

 

32.11  природност и првобитно  Међутим, ако се сложимо у томе 

да је архитектура природна онолико колико је било која уметничка 

активност природна, и исто онолико колико је природан било који еко-

систем, питање је колико су природни токови који везују наведене 

‘виртуелне форме апстрактних машина’ са механизмима настанка 

архитектонске форме? Као што смо већ и раније помињали, без обзира на то 

да ли се природно порекло архитектуре смешта у природно-универзално, 

историјско-друштвено или у културно-уметничко поље 'чисте' 

архитектонске теоријe оно је и даље покривено Земперовом поставком.  

Сама идеја о 'природном' пореклу архитектуре свој култни статус дугује 

идејама које одражавају опште стање духа из времена новоформираног 

буржоаског друштва 18. века, када је потрага за утемељењем у некој врсти 

стабилног и сигурног тла, била ствар од апсолутног приоритета. Почетно 

успостављање фиктивног идентитета између архитектуре и природе, које 
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потом омогућава поновно проналажење 'природних' геометријских форми, 

добро је познат просветитељски лајтмотив у медију архитектуре, која 

претпоставља постојање једне врсте почетног универзалног калупа, из кога 

касније извиру основни теоријски принципи, који потом добијају статус 

научних аксиома. 

Ипак, идеја природности која је постављена као извор рационалне 

универзалне стабилности, испоставила се и као извор идеје о сталној 

променљивости. 

 

Форма модела који на себе узима обличје рационалистичке естетике 

просветитељског мишљења (Буле, Леду) истиче повратак природи као извор 

историјског легитимитета. Ради се о намери да се успостави једнакост 

између архитектонског и природног, као одлучујућем кораку за ново 

стварање реда у претходно нарушеном културном и друштвеном поретку. 

Наравно, питање једнакости између архитектуре и природе ипак може бити 

само фиктивно, без обзира на изворност градитељских порива и квалитет 

освојене епистемолошке позиције.  

 

32.13  архетип и поетика  За разлику од тога, ако дамо себи 

задатак да знак једнакости замислимо између мита о јединственом 

градитељском моделу (‘Адамова колиба’) и његових културно 

диференцираних архе-типова (египатских ‘пећина’, кинеских ‘шатора’, 

грчких ‘колиба’) добијамо антрополошки и историјски зависне архетипске 

представе, као изразе географске и духовне посебности. Конфликт 

‘природног’ и ‘историјског’порекла архитектонског прототипа у овом случају 

је архетипски и заправо открива релативну природу односа људске културе 

и географских утицаја. Односно, одсликава став о релативном карактеру 

архитектонске форме као исхода специфичних услова из којих сама потиче, а 

чији је израз условљен кроз историју. Тумачење извора архитектонске форме 

постаје дубоко друштвени феномен, па неизбежно и ствар конвенције. 

Међутим, самим утемељењем прототипа у специфичност културно-
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историјског амбијента, нужно измешта дискусију о извору порекла форме 

архитектонског модела баш изван тих конкретних оквира у зону поетског, 

као кључа хуманог стања, што заокружује утопијски подухват да поетика 

људског израза буде изведена на нивоу научног метода, зато што тиме сама 

поетика бива укинута.210 

 

32.14  индустрија, нихилизам, маркетинг  Тензија у којој 

тиња потреба за ослонцем у било којој врсти традиционалног, уз сан о 

одсуству ограничења или обавеза, сматра се карактеристичном за 

бивствовање у стању модерности. Историјска идеја о промени парадигме 

овековечена је у слици растапања свих ослонаца и њиховом преласку у неко 

друго агрегатно стање. У тој слици се манифестује несигурност у основне 

вредности, па чак и оне чија је природа метафизичког порекла (част, труд, 

достојанство). Промена парадигме, уколико се испостави да се ради о 

ситуацији у којој арехеологија знања не омогућава више од тумачења и 

разумевања како се дошло у време у коме јеси, повлачи за собом моменат 

одлуке у којој ће сан бити анкерован у непосредној опипљивости садашњице, 

кад год њено одвијање било у току. Тако старе вредности не умиру, али 

добијају 'маркицу са ценом', односно постају нека врста робе или артикла 

чија је морална оправданост економски исплатива.211 Тумачење модерне 

културе као дела модерне индустрије, по коме уметност, науке и саме 

друштвене теорије представљају вид производње, условљено је питањем ко 

је онај који контролише средства производње, односно, ко је онај који плаћа 

ту производњу, и коначно – коме се исплати да у производњу улаже?  

Потреба за пројектовањем архитектонског модела у форми савременог 

архитектонског прото-типа, као различитог од оног који се налази у 

традицији, један је од добро познатих кључева архитектуре модерности на 

савременом тржишту културних добара. Без обзира на то да ли је у том 

случају извориште прото-типа у 'бази материјалне производње' 

                                              
210 Hvattum, M. (2004)  Gottfried Semper and the Problem of Historicism. Cambridge University Press. pр. 191. 
211 Berman, M. (1983) All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. Verso. pp. 111-131. 
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отелотвореној у технолошким, филантропско-еманципаторским или 

уметничким предиспозицијама, генерисање архитектонског модела у форми 

прото-типа ипак настаје пре свега кроз разградњу ('све што је чврсто и 

устаљено претвара се у дим'212) стереотипа, његовим физичким отварањем и 

концепцијским ослобађањем. Метафора  ЛКорбизјеове машине можда је 

најсликовитија у својој метаморфози вредности и потреби за дијалогом на 

ширем плану, у коме би се интелектуалним радом, осим задовољења жеље за 

преживаљавањем, успоставила веза са саговорницима у друштвеним 

размерама. Авангардно укидање управо оног миљеа који управо ту саму 

авангарду и успоставља, кроз порив за конструисањем сопственог модела у 

форми прототипа као једине реакције којим се разграђујући употребљава 

солидност устаљених околности, ироничан је и двосмислен доказ о 

несигурности у основне вредности и њихову позицију у нихилистичком 

свету тржишта, слободне трговине и неотесаног материјализма.213 

 

Опсесија изазовом првог, за архитекте, у блиској је вези са изазовом 

универзално-утопијског, оног који може бити примењен у свим ситуацијама, 

са испуњеним предусловима према којима се не упућују питања, а који за 

узврат, поред сигурности, нуде и затварање могућности за излазак на 

недозвољене територије.214  

 

32.2  дијаграм 

 

32.21  концепт уређења / конкретна машина Вести ниоткуда 

стижу из филозофске равни која се успоставља кроз бављење принципима 

'уређења', као нечим што омогућава управљање системом, кроз 

успостављање форме 'режима'.215  

                                              
212 Павловић, М. (1986) Све што је чврсто и устаљено претвара се у дим: Маркс, модернизам и 
модернизација. Марксизам у свету. год. 13 (4/5) pр. 73-113. 
213 Berman, M. (1983) All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. Verso. рр. 111-131. 
214 Tschumi, B. (2004) Event-Cities 3. Concept vs. Context vs. Content. MIT Press. рp. 011-015. 
215 Krtolica, I. (2009) Diagramme et agencement chez Gilles Deleuze. L’élaboration du concept de diagramme au 
contact de Foucault. Filozofija i društvo 20 (3). pp. 97–124. 
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Ако било коју специфичну формализацију израза назовемо 'режимом' 

знакова, барем када је порекло израза лингвистичко, питање формалног 

уређења поставља се у категоријама управљања и позиционирања моћи, као 

способности остваривања субјективних интереса и захтева, чак и када им се 

други противе, тачније - уз примену силе.  

Ако се окренемо 'археологији знања', у лингвистици се појављује разлика 

између две врсте мноштвености (форме): мноштвеност садржаја и 

мноштвеност израза. Према том гледишту, ове две мноштвености нису 

сводиве на однос 'кореспонденције' (подударање) или 'каузалности' 

(узрочност), него су 'реципрочно' (узајамно) претпостављене.216  

Концепт 'уређења', као 'стварне/конкретне машине', односи се на раван 

историјског-постојећег-стварног, у којој се артикулишу садржај и израз, и на 

којој се конституише њихов иманентни узрок.217 Само уређење/аранжман 

(l’agencement) је распоред, 'биоформни диспозитив', који долази у форми 

садржаја и форми израза, као минималне јединице стварности, која није 'ни 

реч, ни идеја, ни концепт, ни означитељ…'218 и историјски је по својој 

формацији, у којој је архитектура генеалошки израз историјских промена. 

 

32.22  апстрактна машина   За разлику од концепта уређења, 

'дијаграм', као 'апстрактна машина', померен је у не-формалну територију 

будућег.219 Апстраховање, које није ограничено ни на форму израза, ни на 

наводну универзалност коју претпоставља језик, ни на апстраховање 

садржаја, је још релативније и неадекватније када се посматра са позиције 

саме апстракције.220 Међутим, апстрактна машина није ослобођена утицаја 

конкретне, стварне машине, јер је дефинисана њеном мутацијом. Саставна 

компонента дијаграма која је додата концепту 'уређења', је да дијаграм не 

                                              
216 Krtolica, I. (2009) Diagramme et agencement chez Gilles Deleuze. L’élaboration du concept de diagramme au 
contact de Foucault. Filozofija i društvo 20 (3). pр. 97-123. 
217 Deleuze, G. (1986) Foucault. Paris Minuit. pр. 47. 
218 Deleuze, G. avec Parnet, C. (1977) Dialogues. Flammarion. pр. 65. 
219 Ibid. 57 
220 Deleuze, G. Guattari, M. (1980) 587 BC – AD 70: On Several Regimes of Signs. У Deleuze, G. Guattari, M. A 
Thousand Plateaus. Capitalism & Schidzofrenia. рр. 156. 
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долази само у две форме – оној садржаја и оној израза, већ долази подједнако 

са променама кроз које оне пролазе и које су у њима дефинисане као 

'коефицијенти стабилизације или будућности (devenir)'. Овим варијацијама 

се трасира дијаграм уређења.221 

У средишту расправе о концепцији дијаграма налази се идеја 'мутације'.  

Апстрактна машина се дефинише као аспект или тренутак у коме остају само функција и смисао. 

Дијаграм нема ни супстанцу, ни форму, ни садржај, ни израз. … Супстанца је формирани смисао. … 

Док израз и садржај имају различите форме (по врсти), међусобно се стварно разликују, функција 

има само трагове садржаја и израза, између којих ствара везу. … Смисао-садржај има само нивое 

интензитета (Бергсон), отпора, проводљивости, грејања, развлачења, брзине или кашњења; а 

функција-израз има само 'тензоре', као у систему математичког, или музичког записивања. … 

Дијаграм задржава највише детериторијалозовани садржај и најдетериторијализовани израз, да би 

их конјуговао.222 

 

Форме у претпостављању, Форме израза или режима знакова (семиотички 

системи), Форме садржаја или режима тела (физички системи), мењају се у 

'апстрактну машину која конституише и сједињује све пресечне ивице 

асамблажа детериторијализације'.223 

Дијаграм, то је 'Апстрактна Машина'.  

 

Према тој логици, требало би да ако се архитектонски модел појављује у 

форми Дијаграма, онда ЈЕ он Апстрактна Машина.  

Истинита апстрактна машина не поседује начин да направи разлику у самој себи између равни 

израза и равни садржаја зато што она црта једну линију доследности, која заузврат формализује 

садржаје и изразе према 'слојевима' и ретериторијализацијама… Апстрактна машина је сама по 

себи дестратификована, детериторијализована; нема своју сопствену форму (много мање 

супстанце) и не прави разлику у самој себи између садржаја и израза, без обзира на то што изван 

себе саме она председава том разликом и расподељује је у слојевима, доменима и територијама…. 

Апстрактна машина по себи није физичка или телесна, више но што је семиотичка; она је 

дијаграмска (она не зна ништа о дистинкцији између вештачког или природног).224 

                                              
221 Krtolica, I. (2009) Diagramme et agencement chez Gilles Deleuze. L’élaboration du concept de diagramme au 
contact de Foucault. Filozofija i društvo 20 (3). pр. 100 
222 Deleuze, G. Guattari, M. (1980) 587 BC – AD 70: On Several Regimes of Signs. У Deleuze, G. Guattari, M. A 
Thousand Plateaus. Capitalism & Schidzofrenia. 
223 Ibid.  
224 ibid.  
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На равни доследности налази се само дијаграм, где су напуштене све 

метафоре, све иконе, сви симболи, све од чега је садржано стварно.225 

 

Ако се говори о моделима употребе термина 'дијаграм',  онда се ради о 

најмање три различите архитектонске теоријске праксе – једној која извире 

из научничког когнитивно-процедуралног миљеа модернистичке 

авангарде226, другој чије је порекло у архитектонској апропријацији Фукоове 

типолошке класификације измењеног света, и на послетку, трећој, која је још 

увек на трагу Делезове потраге за другачијим будућим, где се смисао 

дијаграма поставља у руке онога који га ствара, као алата за производњу 

нечег новог.  

 

32.23  оперативност дијаграма  Модел у форми дијаграма, нуди 

се оним архитектима који имају порив да заобиђу типолошки генеративни 

апарат стварања помоћу наслеђа, који ипак репродукује 'још-мало-онога-

што-већ-постоји', у жељи да се допре до 'онога-што-би-могло-бити'. 'Још-

мало-онога-што-већ-постоји', типолошка је форма којом се фиксира садржај, 

у којој се не испољава настајање, за разлику од 'онога-што-би-могло-бити' 

које има флексибилан однос према садржају, које сугерише, назначава, 

предлаже - стварање. Према дефиницији дијаграма из Делезовог текста о 

Бејкону, 'дијаграм је стога оперативни скуп … де-означитељских и не-

репрезентативних потеза…'227 

Оперативност дијаграма, његова функција, је у увођењу могућности 

чињенице, за разлику од њеног утврђивања. У том смислу, модел у форми 

дијаграма ослобађа од било какве референтности на било шта, зато што 

                                              
225 Adams, T. (1996) Diagrams of Interface, or, Deleuze and Gauttari’s Legacy to Architects. A paper presented at 
the Deleuze Symposium, University of Western Australia [online] Доступно на: 
www.academia.edu/2010882/Diagrams_of_Interface_or_Deleuze_and_Gauttari_s_Legacy_to_Architects  
[Приступ: jуни 2014] 
226 Rowe, C. (1957, 1996) Decision Tree. У Rowe, C. Program versus Paradigm: Otherwise Casual Notes on the 
Pragmatic, the Typical, and the Possible. Alexander Caragonne (ed.) As I was Saying. The MIT Press. pр. 7-41 
227 Deleuze G. (1993) The Diagram. У Boundas, C. V. (ed.) The Deleuze Reader. New York: Columbia University 

Press. 
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трансформише поље рада у уметничкој игри.228 У Бергсоновим категоријама, 

тако се покреће серија одступања/размимоилажења (дивергенција) која се 

испољава као непрекинути процес диференцијације, напредујући кроз 

начине настајања (modes of becoming).229  

 

Тако, архитектонска теоријска пракса, заснована на моделу у форми 

дијаграма 'тече, заобилазећи препреке'230, али јој се баш због тога ништа ни 

не одупире. За разлику од тектоничног, статичног стања визије архитектуре, 

у дијаграмском моделу улога архитекте је расута, а сам архитекта жели за 

себе да верује да је у улози управљача информацијама, које уз његову помоћ 

постају видљиве. Сам начин регистровања 'сила', 'покрета' и 'времена' кроз 

'модулације у генеричкој форми', иако се и сам појављује у неколико типова, 

више је него субјективан, чак и када се ради о његовој ултимативној форми – 

самој 'завојици' (le pli), онако како га је Делез протумачио испитујући 

математичку топографију Лајбница и Бергсоново филозофско откриће.231 

 

Ако рад у формалном простору дијаграма прогласимо припремном 

уметничком активношћу, као у Делезовој анализи сликарства сер Френсиса 

Бејкона, отелотворена је веза између концепта и емпиријског објекта.232 

Премошћујући емпиријско и интелектуално, дијаграм пружа 'слику' тог 

премошћавања, која је, као и све слике, подложна чулном. Слика споне 

између два неподесна, хетерогена елемента постаје део механизма мишљења 

који долази 'од споља'. Дијаграм организује неформирану материју између 

различитих система, али зависи од тих система да би био у стању да 

генерише ново мишљење. Тако се укида контрола над оним што ће се 

појавити, а та топологија 'неподесног мишљења' свој 'облик' проналази у 

                                              
228 Boundas, C. V. (ed.) (1993) The Deleuze Reader. New York: Columbia University Press. 
229 Somol, R. (1999) Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture. У Esenman, P. (ed.) 
Diagram Diaries. London: Thames and Hudson. pр. 6-28. 
230 Ibid. 
231 Deleuze, G. (1993) The Fold: Leibniz and the Baroque. Athlone. 
232 Zdebik, J. (2012) Deleuze and the Diagram: Aesthetic Threads in Visual Organization. Continuum International 
Publishing Group. pp. 1-24. 
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концепту 'завојице', како су га формулисали Лајбниц и Бергсон, у Делезовом 

читању. Сам дијаграмски рад је пројекциони у томе што отвара нове (или , 

тачније , 'виртуелни/могући' ) територије за праксу, са мноштвом примера 

које описује Делез.233  

Делезово троструко читање дијаграма, у три различите фазе развоја његове 

концепције, via Фуко (како да схватимо да дијаграм није представљачки), via 

Бејкон (како да схватимо да дијаграм није сопствена инерпретација – траг 

уметничке борбе) и via Пруст (дијаграм као трансформациона интеракција 

између простора и времена – 'о стварности која ће тек доћи') за генерацију 

архитеката коју пре свега репрезентује Бен Ван Беркел (1957-), омогућило је 

окретање погледа у напред, те инаугурацију дијаграма као средства/алата 

које је противно типологијама.234 Када би модел у форми дијаграма био само 

репрезентативне природе, то би значило да се стреми реалности са 

концептуалне позиције, те да се на тај начин фиксира однос између идеје и 

форме, између садржаја и структуре, што је у ствари једнако типу. Улога 

модела у форми дијаграма је одлагање увођења типологије, односно 

омогућавања напретка пројекта у односу на клише. Место напретка, промене 

или трансформације пројекта је место за увођење дијаграма, што је можда 

најлепше описано у Делезовој 'Логици чула'235. С' обзиром на то да је сам 

дијаграм не-репезентативан, те да мора бити инкарниран у некој 'слици' да 

би могао да се схвати, он коначно конституише филозофију апстраховања и 

чин 'мапирања' мисли, као нечега што на нас утиче изнутра.  

 

Од средине деведесетих, деконструктивистичку деридијанску сцену 

заменила је она делезовска, која би могла бити названа 'футуристичком', да 

су производи њене архитектуре остали у сфери архитектонског 

експеримента. Апстраховање самог архитектонског поступка, амнестираног 

од оптерећења каквим год историјским баластом, покренуло је лавину 

                                              
233 Ibid. 
234 Van Berkel, B. & Bos, C. (1998) Interactive Instruments in Operation Diagrams. У Вan Berkel, B. & Bos, C. (eds.) 
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покушаја хватања неухватљивости те промене, где је основни избор скока у 

непознато најчешће доносио искричаве резултате у области архитектонског 

образовања. Дијаграм, као форма модела бављења архитектуром је и даље на 

снази, мада не у оној прото-форми како су га успостављали 

деконструктивисти, већ на мање ратоборан, суптилнији и стилизованији 

начин који припада генерацијама образованих у периоду с' краја 20. века. 

 

Да ли је дијаграм добар алат помоћу кога може бити конструисан систем? 

Можда није идеалан, пошто се бави позицијама растапања, парадокса и 

неприказивог. Али, јесте одговарајућа мапа која нас води кроз систем. Његов 

продуктивни аспект се појављује тамо где је он отелотворен. Сама стратегија 

дијаграма постављена је тако да се ухвати слика неприказивог, недостижног 

места, тамо где слике настају.236 

 

 

32.3  aлгоритам  За разлику од дијаграма којим се активност 

измешта из контекста свог настајања, архитектонски модел у форми 

алгоритма је употребне природе. Ако се за  форму модела може рећи да је 

'историјског' порекла, онда је 'нација' која је производи 'компјутерска 

нација'.  

 

Још од времена Кристофера Александера и првих програма који су 

шездесетих година писани за архитектонску употребу, рачунари су део 

архитектонске заједнице у чисто технолошком смислу. Текуће питање које се 

појављује на више линија је, да ли и како рачунарске технологије утичу и да 

ли формулишу архитектонско мишљење и његово приказивање. Чак и онда 

када се технологија разуме као део традиције и стабилизованих стандарда 

архитектонске праксе, а не као синоним за 'ново', ни као његов представник, 
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нити  његов експонент, питање места дигиталних технологија је и даље 

отворено питање. 

 

За архитектонски модел у форми алгоритма може се рећи да је технолошки 

условљен, иако не и у потпуности технолошки зависан.  

 

32.31  input / output  Из технолошког угла алгоритам је било која 

добро дефинисана рачунска процедура која узима неку вредност, или сет 

вредности, као улаз (input) и производи неку вредност, или сет вредности 

као излаз (output). Aлгоритам је по томе низ рачунарских корака који 

трансформишу 'улаз' у 'излаз'.237 Такође, појам алгоритма је основни појам за 

сво компјутерско програмирање. Сам начин на који се траproнсформише 

'улаз' у 'излаз' означава и начин на који се архитектура приказује помоћу 

рачунара. 

У овом моменту, рад на улазним подацима, као излазни податак даје 

првенствено геометрију, ослоњену на Булову алгебру, која је у визуелном 

смислу глатка и непрекинута. Улазни подаци су данас најчешће грубе 3Д 

мреже које се прерачунавају у финије издељену површину, контролне тачке 

из којих се генеришу криве, калкулација најкраћих могућих путања кроз 

простор, или рачунање напонског оптерећења.  

 

32.32  матрице – програмирање  Такође, у домену рачунарских 

наука и инжењерства постоје и сасвим посебне дисциплине као што је 

алгоритамска анализа, пројектовање софтвера и рачунарске геометрије, које 

се баве материјалним и практичним ограничењима архитектонске структуре 

тако што примењују логичку апстракцију која иначе конституише 

рачунарску логику. У том смислу постоје проверени алгоритми који граде 

стабилну основу за приказивање и анализу простора помоћу компјутера. 

Међутим, коначно 'извршавање' команди у технолошком дискурзивном 

пољу формализовано је у 'дијаграмима' насталим из концептуалних и 
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материјалних ограничења сопственог поља.238 Тако је и један од кључева за 

разумевање овог модела да простор у рачунару мора бити 'извршен', 

односно, да ако архитекта преузима улогу програмера, сама активност 

програмирања мора бити изведена 'за' архитектуру, а тренутно се ради о 

оквирима који су и за савремене рачунаре превише комплексни и 

технолошки захтевни када се ради о симулацији било које ситуације у којој је 

пробабилитет високог степена неодређености. У том случају сам рачунарски 

програм је могуће поистоветити са архитектуром, а самог архитекту са 

програмером. Коначно, развој ове технолошке гране је и опредељење многих 

архитектонских факултета, како у Европи, тако и у САД и на далеком Истоку. 

 

32.33  нови примитивизам  Ако усвојимо позицију 

теоретичара Марија Карпа да архитектура (архитекти) од ренесансе сматрају 

пројекат оригиналом, а грађевину његовом несавршеном копијом, онда је 

модел у форми алгоритма нумерички шифрован цртеж, коме за извођење 

сам пројекат у виду цртежа није неопходан, уколико је могуће директно 

извођење грађевине у технолошком систему који повезује рачунар са 

'фабриком' за извођење архитектуре. Од архитекте се у том моделу очекује 

веома висок капацитет за апстраховање свих елемената архитектонске 

структуре, а читав један миље у коме постоји проблем фиксираног цртежа у 

размери и његовог пројектовања као кључа за извођење грађевине постаје 

сувишан. Иако термин 'дигитална револуција' већ звучи архаично, 

ренесансна дефиниција 'аутора', којом се он принципијелно преселио из 

поступка грађења у чин пројектовања, окренута је, као у пешчаном 

часовнику, поново наглавце.239 

 

Само преношење медија из програма у цртеж, из цртежа у материјални 

модел, из модела у цртеж, изгледа да није могуће, јер сваки медиј има своје 

                                              
238 Carrenza, P. M. (2014) Programs as Paradigms. У Derix, C. & Izaki, Å. (eds.)  Special Issue: Empathic Space: The 
Computation of Human-Centric Architecture. Architectural Design. 84 (5). p. 68 
239 Carpo, M. (2004) Building With Geometry, Drawing With Numbers. Colloquium & Round Table Discussion 
Transcripts. Devices of Design. CCA, Fondation Daniel Langlois. pр. 23-37 
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инструменталне законитости и одговарајуће степене ограничења. На 

пример: преношење из 2Д цртежа у 3Д 'предмет' подлеже следећој 

законитости – једино што можемо да измеримо јесте оно што је у цртежу, а 

да изградимо можемо само оно што је измерено. Ограничење – класична 

геометрија и праве линије. Не-мерљиве форме не могу се изградити тим 

средствима. 

 

Алгоритам, у овом случају, има мању визуелну димензију од дијаграма, 

тачније – невидљив је. За разлику од модернистичког кључа у коме је цртеж 

носилац информације, савремени (пре-модерни) кључ је такав да је цртеж 

само случајна и ефемерна појавност алгоритма који га је генерисао, и који 

може генерисати бесконачан број других појавности, које су све подједнако 

(и)релевантне, док је њихова суштинска вредност у варијабилности која је 

појавни облик настао из стабилне преносивости геометријски дефинисане 

матрице.240 Превођење улазних података из нумеричког формата оживљава 

поље геометрије као важан алат за архитектуру, а сваки дигитални пројекат 

је сурогат или замена за предмет у материјалном простору. Међутим, модел у 

форми алгоритма може имати и савремено читање када се изједначава и са 

идејом архитектонског програма, чије је порекло пре свега у 

функционалистичком научничком миљеу кога најфиније представља Ханс 

Мејер. У Мејеровој формулацији модел је реконцептуализован241 и онда се 

ради о програмирању архитектуре. 

 

32.4  материја и функција   

 

32.41  виртуелизација и дивергенција  Повратак на 

материју је још један круг враћања Бергсону. Ако се сложимо да је материја 

сачињена од енергије, онда су форме живе материје, или 'форме живота' оне 

                                              
240 Ibid. 79. 
241 Heys, K. M. (1999) Diagramming the New World, or Hannes Meyer’s ‘Scientization’ of Architecture’. У Galison, P 
& Thompson, E. Architecture of Science. The MIT Press. pр. 234 
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које имају способност да превазиђу тромост – инерцију материје, односно 

поседују животни дух / elan vital. Начин превазилажења огромне тромости 

материје у моделовању форме архитектуре суштинско је питање за сваког 

пројектанта. Бергсоново тумачење материје блиско је математичком 

тополошком пољу и детерминистичком систему Анрија Поенкареа, на коме 

је заснована модерна теорија хаоса.242 Поенкаре је потврдио  да маханизам 

кретања само 3 тела везана гравитацијом у једном систему, има комплексно 

понашање које је такорећи непредвидиво. Односно, чак и тако једноставан 

систем лако се ослобађа свог детерминизма и почиње да се понаша на 

независан, тј. случајан начин. То између осталог значи да једно природно 

стање не прати друго по некој неопходности, већ по чистој случајности. Када 

је у питању теорија форме, то би требало да значи да су  питања новине и 

трансформације 'несводиви квалитети' према којима се морамо поставити.243 

Бележење живе форме у настајању, у кретању кроз простор/време упућено је 

на проналажење лепоте у ишчезавању, где се просторно-временске 

координате претварају у калеидоскоп у коме нестају стабилност и 

континуитет. Које значење, онда, извире из динамичког процеса који се 

изненада пребаци у нови режим функционисања, када се скуп јединица и 

сила распадне да би се формирало више независних, само-организованих 

система? 

Класичне теорије форме су ограничене тиме што не могу да објасне појаву / 

генезу облика без повратка на метафизичке моделе. Пример за то је тзв. 

'хиломорфни модел'244. Према овом моделу, за самостално конституисану и 

фиксирану форму се подразумева да је утиснута одређеном количином hyle, 

односно материје, која је сама по себи конципирана као фундаментално 

инертна, хомогена супстанца. То значи да када се сретну 'форма' и 'материја', 

друга бива 'утиснута' у прву, оне су тиме окупљене, и тако формирају 

'предмет'. 

                                              
242 Poincare, H.  Како је наведено у Kwinter, S. (1992) Landsapes of Change: Boccioni’s Stati d’Animo as a General 
Theory of Models. Assemblage. 19. MIT Press. 
243 Kwinter, S. (1992) Landsapes of Change: Boccioni’s Stati d’Animo as a General Theory of Models. Assemblage. 
19. MIT Press. pр. 52 
244 Ibid. 82. 
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32.42  теорија катастрофе и епигенеза  Међутим, форма не 

може увек бити фиксирана и дата унапред. То је могуће само у неким 

замишљеним видовима простора у којим би одигравање тог рада било 

могуће, у коме се материја сматра статичном или хомогеном, што је такође 

више него упитно. Научна традиција која се држала ове теорије форме, добро 

се слагала са опредељењем ка редукционизму и намером да материја буде 

контролисана и квантитативно моделована. Метод редукционизма 

подразумева да се комплексни феномени умањују на једноставније 

изоловане системе, тако да они могу бити у потпуности схваћени и 

контролисани. 

Са друге стране, квалитативне методе, везане за редукционизам, али 

фундаменталније, диктирају колико далеко редукционизам може да иде, а да 

не изгуби смисао сам у себи. По томе, феномене треба довести у иделану 

размеру у којој у систему нема више квалитета, тако да у систему остану само 

количине, односно, квантитативни односи. За овај случај, изразит пример је 

картезијанска мрежа.245 

 

Систем мреже – растера – решетке – grid-a је тако тврд да га је суштински 

немогуће подрити или деконструисати изнутра, унутар његовог сопственог 

система. Много занимљивији покушај је дисхомогенизујући чин 

математичара Рене Тома, познатог по развоју теорије катастрофе, као 

посебне гране теорије динамичких система.246 Ради се о математичком 

третману континуалне радње која производи дисконтинуални резултат. 

Рене Том, у хиперреалној, квазибезобличној картезијанској равни види 

                                              
245 Kwinter, S. (1992) Landsapes of Change: Boccioni’s Stati d’Animo as a General Theory of Models. Assemblage. 
19. MIT Press. pр. 50-65. 
246 Thom, R. (1975, 1994) Structural Stability and Morphogenesis: an Outline of a General Theory of Models. 
Westview Press. рр. 314-315. 
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појаву несводивих морфолошких квалитета: хватање хреода (предодређеног 

пута)247 у тзв. 'предаторску петљу'. 248  

 

Класичан растер, стриктно говорећи, не ограничава на статичан модел 

форме, али ограничава на линеарне моделе кретања или промене. Линеарни 

модел је онај у коме се стање система у датом тренутку може изразити у 

попуно истим оквирима броја и односа параметара, као и у било ком 

његовом претходном или наредном стању. Тако се Њутновим 

диференцијалним рачуном може успешно моделовати еволуција узастопних 

стања система, чиме се прати кретање тела у систему, али се не могу 

испратити промене кроз које пролази сам систем. 

То нас опет враћа на Бергсоново питање промене у степену (квантитет), за 

разлику од промене у врсти (квалитет). Oдносно, када се налазиш у оквиру 

система, индукована промена може бити само у квантитету, што у вези са 

концептом растера или матрице значи – када се налазиш у матрици, остајеш 

у њој, без обзира на квантитативне промене које се у њој као поремећај могу 

изазвати. Те 'промене' се сматрају глатким, континуалним, тачније нису 

промене уопште, бар не у квалитативном смислу који нам је неопходан да би 

описали, ако не и објаснили, појаву форме. 

 

Математичка топологија у стању је да опише не само промену положаја тела 

у систему, већ и промене кроз које систем пролази, догађаје које уводе 

стварни дисконтинуитет у еволуцију система. Догађаји - 'сингуларности', у 

тополошким токовима нису одређени квантитативним супстратом простора 

(растером), већ представљају критичну вредност квалитативних особина 

које се појављују у оквиру система и у зависности су од онога што систем 

                                              
247 Buchheit, C. (2014) Chreodes, Entelechy and Human Potentiality. [Online] Доступно на: 

http://nlpmarin.com/chreodes-entelechy-and-human-potentiality/ [Приступ: jуни 2014]  
Хреод је неологизам који је направио британски биолог и генетичар Вадингтон (1905-1975). Направљен је од 
грчког корена хре, што значи 'неопходно је', и ходос, што значи 'пут'. Хреод се може дефинисати као 'пут онога 
што мора бити'. 

248 Thom, R. (1975, 1994) Structural Stability and Morphogenesis: an Outline of a General Theory of Models. 
Westview Press. pр. 314-15 
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ради у датом тренутку и на датом месту. Ова непредвидивост је од посебног 

значаја.249 

 

Шта су 'сингуларности' (сингуларитети)? У општем смислу то су тачке у било 

ком континуалном процесу, где пуни квантитативни или линеарни развој 

одједном резултује појавом 'квалитета'. Примери у природи су дуга, 

магнетизам, кристали леда… Ако желимо да опишемо моменат у коме долази 

до појаве сингуларитета, не би требало да погрешимо ако га будемо 

упоредили са тзв. 'фазним прелазом' до кога долази унутар једног физичко-

хемијског система. 

Пошто материја никако није и не може бити хомогена, она већ садржи 

бесконачност сингуларности који се могу разумети као особине које се 

појављују под одређеним околностима. Све су то форме, и то што су рођене, 

дугују сингуларностима. Нема ни једне форме која није повезана са најмање 

једном сингуларности. Колоквијално – сингуларност ЈЕ јединственост. 

 

За разлику од оних у природи, математички (тополошки) сингуларитети 

описују посебан начин утицаја на кретање тачке у датом региону просторно-

временског система. Координате у том систему не представљају 'места', већ 

могућа стања система, као што су температура, притисак, брзина, односно 

различите појединачне векторске вредности и њихове могуће комбинације. 

Како се систем мења кроз време, он обликује своју фигуру у фазном простору, 

замишљеном простору чије се димензије састоје од свих координата 

положаја и свих координата брзине свих честица које га чине, осликавајући 

портрет свог понашања. Та форма је динамична, и мора бити бергсоновски 

схваћена као виртуелна. Такође, то значи да она не може бити доступна 

елементарној перцепцији алгебарских и еуклидовских израза. 

Постављање динамике у тежиште теорије о настанку форме, потврђује 

намеру да се све форме објасне као провале дисконтинуитета система. Ако се 

                                              
249 Kwinter, S. (1992) Landsapes of Change: Boccioni’s Stati d’Animo as a General Theory of Models. Assemblage. 
19. MIT Press. pр. 52 
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жели израз близак дефиницији, онда је то: Да би се форма појавила, 

целокупни систем (простор) мора се променити заједно са њеном појавом. 

Тај тип локалне, али генерализоване трансформације спада у математичку 

теорију која се назива 'теорија катастрофе'. 'Катастрофа' описује начин на 

који ће систем, понекад и као резултат чак и бесконачно мале сметње, 

мутирати и скочити на потпуно други ниво активности или организације. 

Основно начело термодинамике садржи се у томе да до догађаја у самом 

систему долази тек онда када се у оквиру система дистрибуирају 

различитости, 'потенцијали', чија је улога да везују тачке у систему и повлаче 

токове енергије из једног места у друго. 

Теорија катастрофе препознаје модел у форми материје и функције као 

резултат раздора и конфликта, где две или више конфликтних сила дају 

резултат у потпуно неправилном и дисконтинуалном понашању, чиме 

разлика бива пригрљена у описивању настанка форме, изван категорија 

'хиломорфизма'. Тиме је одобрено постојање свим виртуелним силама у 

пољу, и оним које нису актуелизоване, које остају умотане у самом пољу док 

их појава сингуларности не извуче.250 

Модел у форми материје и функције појављује се као 'универзално 

одмотавање/развијање', динамична путања у којој је свака виртуелност 

активирана, увек нова и непредвидива одмотавања обликована њиховом 

авантуром у времену. 

 

34.43  биоконструктивизам  Модел у форми материје и 

функције одговара динамичној концепцији универзума, Бергсонове и 

Делезове онтологије покрета, времена и трајања, за кога се сматра да 

поседује autopоiesis, само-генеришући капацитет близак оним моделима који 

се могу уочити у природи.251 Феноменолошко измештање, ишчашеност из 

трансцеденције у иманентност претварања знања у праксу, степен је 

                                              
250 Ibid. 82 
251 Mertins, D. (2004) Bioconstrutivism. Spuybroek, L. NOX: Machining Architecture. Thames and Hudson, pp. 360-
369. 
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самоорганизујуће критичности где из примордијалног хаоса настаје нова 

форма реда.  

Математички посматрано, на равни иманентности, математика почиње да 

оперише различито од начина на који ради у филозофијама трансцеденције, 

тако што почиње да се ради конструктивно, генеришући нове ентитете. 

Према архитекти Детлефу Мертинсу, укупна промена 'парадигме', настала је 

управо преласком са трансцеденталне равни на раван иманентности, као 

последице историјског процеса субективизације. Истурањем политике 

иманентности у први ред, заједно са политиком разлике и мноштвености, 

борба између креативних сила и трансцеденталне моћи може се распознати 

у архитектури,252 кроз напор да се то супротстављање разреши кроз 

медијацију архитектонског система који би омогућио слободан израз 

самогенеришуће форме. Форма при том није фиксирана, већ се сматра 

обрасцем 'енергетске констелације'. Математика која би прорачунала 

самоорганизовање живе материје још увек је немогућа, иако инжењерска 

аналогија са природним структурама даје шири општи преглед на 

целовитост проблема, кроз избегавање имитације природе, у директном 

експерименталном раду са материјалима.  

 

Експерименти у којима материјали проналазе своју сопствену форму, 

показују функцију динамичног, отвореног система организације и 

формирање сопствених образаца постојања. Између природних феномена и 

инжењерства, експериментална техника ових модела је пре свега у 

инструменталној вредности за испитивање нових конструкција, али и у 

способности за објашњење природних феномена. 

 

На тенденцију нове материјалности253 мора се додати и потреба за неким 

обликом живе инфраструктуре, са другошћу и нечистоћом еколошко-

                                              
252 Mertins, D. (2004) Bioconstrutivism. Spuybroek, L. NOX: Machining Architecture. Thames and Hudson, pp. 360-
369. 
253 Armstrong, R. (2014) Key Note Lecture. На International Conference On Architecture: Facing the Future. 
Belgrade: Gallery of Science and Technology - Serbian Academy of Sciences and Arts. 2. December 2014. 
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техничког асамблажа, нечистог на начин на који је нечист и живот сам. 

Имитирање природних процеса на дигиталним платформама може бити 

само почетак нових истраживања у експерименту ширења граница људског 

тела до лимита за које ћемо сами рећи где се налазе. 

 

 

 
 

  



слика 09: ПРОБЛЕМ АРХИТЕКТУРАЛНОГ, рр. 105, 116, 144



слика 10: ЛИНИЈЕ АКТУЕЛИЗАЦИЈЕ, рр. 75, 107
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4. ИЗМЕЂУ: ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
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'Ти са животом не поступаш као са формом, већ као са голом адицијом, па зато и немаш однос 

према времену, јер немаш однос ни према смрти. Живот је форма у времену.'254 

- Макс Фриш, Homo Faber, 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улазу у 21. век још увек је отворено питање из ког су времена, односно ком 

времену припадају, категорије у којима индивидуално живимо. Са 

антрополошког гледишта, савремени појединац је неко ко постоји само у 

сталној размени, као проточан ентитет, увек посредован, увек расподељен. 

Разапет између сумње у утемељеност добрих намера модерности и 

незадовољства тим истим скептицизмом, и својевољно приморан да бира 

страну којој ће се приклонити, поставља ове две животне праксе у једну раван 

промишљања, и тако одбацује поделу света на активне субјекте и пасивне 

објекте: нису само ствари и предмети оно што је формирано од стране субјекта, 

                                              
254 Фриш, М. (2010) Homo Faber. Београд: Лагуна, pp. 189. 
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већ су и сами субјекти формирани од стране предмета. Хибридни односи који 

извиру из мешања самих полова разматрања – мешавине природе и културе, 

научних механизама и друштвене моћи, лабораторија и политике, у суштини су 

посредоване самим животом, али је њихов практичан израз увек прочишћен 

кроз поделу. 

 

 

41.  МЕДИЈ КАО ИНСТРУМЕНТ   

 

Када изаберемо да прихватимо - али и прећутимо - критички круг упућен 

феноменологији по којој су њена основна претпоставка и коначно исходиште 

једно те исто филозофско место, у коме ће се истина наћи негде изван, оно 

што преостаје је рафинирани методолошки модел за 'описивање' појава у 

проширеном хоризонту стварности. Феноменолошка рефлексија се односи 

на пре-рефлексивну основу, на искуство света живота у коме настаје и 

архитектонско онтолошко поље, у коме се естетским изразом 

(стилизацијом), директно, без превођења, мобилише, остварује и врши 

значење. Мисао и израз конституишу се симултано, што у површном погледу 

чини да се изгуби свест о контингентности, ограничавајући их на иманентно 

значење.  

Историјски-културолошки гледно савремена фрагментисаност људске 

перцепције је готово заштитни знак ширег људског искуства у времену 

модерности, у односу на коју феноменологија тела чини одлично полазиште 

за размишљање о отелотворености искуства. Чак и када је о самом опажају 

реч, феноменологија сугерише да он није пасивно стање које претходи 

чулном надражају, већ је једна врста 'стваралачке пријемчивости', што 

успоставља и једну нову раван личне одговорности за начин на који се нешто 

опажа. У напуштању аутистичне позиције сопственог бића, у откривању себе 

конституисаног посредством других, успоставља се савремена етичка 

позиција. 
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У прелазном пољу односа, материјалност постојања истиче категорију 

спознаје материје у први план. Кроз оглед о односу материје и духа, сазнање 

да живот протиче кроз материју само онда када се њоме бавимо, када она 

представља препреку са којом се рвемо и боримо, чиме долази до 

диференцијације духа, као једине развојне могућности, у којој је прогресивна 

покретљивост изједначена са слободом, а живот са диференцираним 

трајањем у материјалности кроз коју пролази, у расту сопственог 

унутрашњег гранања. 

Следећа категорија односа тиче се отелотворења између видљивог и не-

видљивог, где се појавност људског тела нуди као живи модел-инструмент, а 

његова инертна спорост као кључ за стварање простора.  

У трећој категорији вредносних односа рефлектује се неисквареност 

чулности као чин чистог мишљења, кроз логички систем о односу модела и 

копије, истог и различитог, понављања и разлике, чиме се са представе 

прелази на апстракцију, те спекулативни проблеми који би настали као 

резултат утилитарне навике мишљења, нестају као вештачки проблеми. За 

разлику од концепта унутрашње нужности, по коме је само мишљење гарант 

те нужности, оно постаје стваралачко тек у суштинском односу са 

спољашњошћу, 'у принуди немишљених сила које проваљују у мишљење и 

које присиљавају да се мисли другачије'. 

 

Шта се добија када се укрсте онтологије Бергсона и Делеза о универзуму 

покрета, времена и трајања са Мерло-Понтијевом онтологијом живог тела? 

Феноменолошко полазиште архитектонског мишљења, одвијајући се између 

руке и главе, смештено је у реално опипљиву, материјалну стварност. 

Уметничко сазнање, у концептима који нису вербализовани, најчешће није 

уобличено 'језиком', већ уметничком формом мишљења у одређеном 

уметничком медију. Уметнички чин, његова физикалност и његова 

материјалност су истовремено и његова средства и његов циљ. Као и било 

који стваралачки поступак, то је оно што се разуме док се прави, а предмет 

рада и онај који га прави размењују енергију, и мењају један другог. Реч је о 

овладавању менталним алатом, вежбом координације рука и ум губе своју 
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међусобну независност, прелазе у један подсвесно усклађен систем. 

Претворен у телесну праксу може достићи ниво вештине - намера, 

перцепција и рад престају да постоје као одвојене суштине, и 'архитектура' 

почиње сама да се производи. 

Проблем извора архитектонске фикције, проблем 'измишљања архитектуре', 

феноменолошки се дислоцира у поље преклапања између снаге чулно 

опаженог предмета, поља, перспективног простора, боје, светла и сенке, 

мрака, временског трајања, воде, звука, детаља, пропорције и размере... и 

њихове моћи духовног евоцирања, призивања, оживљавања.  Та 'међу-

стварност' је аналогна тренутку у коме индивидуални елементи губе јасноћу, 

када предмет почиње да се стапа са пољем у коме се налази. Синтеза 

предњег, средњег и далеких планова, топљење и мешање субјективног и 

објективног догађа се у перцепцији, у континуитету чулног искуства. 

Мешање наратива, метафора, алегорија у 'врту искуства',  третира се као 

програмски, садржајни елемент архитектуре насупрот утилитарном. Медиј 

радног материјала је тиме симултан са формом, а у архитектури се он налази 

у материјалном, физички опипљивој присутности, што на концу значи да  

архитектонска радна етика не може а да снажно не зависи од свог сопственог 

начина градње.  

 

 

42. ИНСТРУМЕНТ КАО МЕДИЈ  

 

Кључна идеја о ономе што у научним оквирима чини модел је да је он 

интерпретативни опис неке појаве који олакшава приступ тој појави, без 

обзира на то да ли је приступ самој појави, као 'ономе што се дешава', опажајне 

или интелектуалне природе. Случај теоријског садржаја и последичне 

идеалистичке природе архитектонског модела доводи се у везу са 

'архитектуралном специфичности' иза које лежи питање функције, или 

употребне вредности, која архитектуру чини посебном категоријом у односу на 

визуелне уметности, какве год биле њихове савремене праксе. Израз 



138 

 

'архитектурално' је конструисан да би означио раван 'промишљања чинова у 

простору', као другачијих од оних које имају своју материјалну конкретизацију, 

тиме је питање специфичности – посебности – самосвојности архитектуре 

усмерено на концепцију њеног функционалног садржаја. За разлику од 

идеалних, стварни модели су емпиријске пробе за ситуације могуће живљене 

стварности, код којих се реализује спој трајања и виртуелности схваћених у 

Бергсоновом кључу. Емпиријски модел је реалан модел који задржава право да 

његов садржај буде стваран сам по себи, другачији од теоријског пута ка 

предмету који обезбеђује само слику стварности. 

 

Ситуација разумевања утемељења идеје архитектонске форме осветљава сам 

случај модела, и у њој се крију средства-направе-машине-алатке-инструменти 

пројекта архитектуре. Радна процедура за модел у форми прото-типа налази се 

о оквиру медија историјског читања односа архитектуре као форме знања и 

парадокса извора њеног настанка који је изван ње саме. Код модела у форми 

дијаграма радна процедура је ослобођена режима читања оног-што-већ постоји 

и окренута самој себи, кроз уметнички схваћен медиј рада у тежњи да се допре 

до нечег новог. У математичко-технолошком медију, модел у форми алгоритма 

настаје програмирањем веза између изабраних података улаза и 

(не)предвидивог излаза. 'Излаз' је такав да простор у рачунару мора бити 

'извршен', да сама активност програмирања мора бити изведена 'за' 

архитектуру, чији су оквири и за савремене рачунаре превише комплексни и 

технолошки захтевни, када се ради о симулацији било које ситуације у којој је 

пробабилитет високог степена неодређености. Филозофски архитектонски 

модел у форми материје и функције полази од тумачења материје као енергије, 

која поседује elan vital и сопствене генетичке кодове, која не признаје унапред 

задато, чије појављивање се испољава као пуцање просторног система, који се 

цео мора променити заједно са њеном појавом.  Биоконструктивистичко је 

блиско епигенетском - између природних феномена и инжењерства, 

експериментална техника ових модела је у инструменталној вредности којом се 

испитују нове конструкције, али и објашњавају природни феномени. 
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43.  МОДЕЛОВАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Моделовање архитектуре феноменолошким средствима, за разлику од 

технолошко-логичких модела произилази из архитектонске способности да 

се види сопствено време. Оно не произилази из директно видљивог, али у 

суштини јесте резултат оперативне филозофије која своју позицију налази у 

архетипима, који се не постављају искључиво као пра-порекло, него као оно 

из далеке прошлости што наставља да живи у садашњости. У тим оквирима, 

савремена неодређена отвореност могућности, стајање у суспензији између 

прихватања и одбијања било прошлог, било садашњег, било будућег, 

прочишћеност од разлога, бивање које може бити и истовремено не-бити, 

чини јединственом савремену архитектонску позицију, као контингентном, 

или супротним од неопходног.  

 

Тензија између нарцисоидности архитектонске професије, као затвореног 

система – са једне стране, и непредвидљивости историјских сила изван било 

чије контроле – са друге, изазива развој читавог једног одбрамбеног 

механизма који своју дефанзивну улогу смешта у бављење граничним 

подручјима дисциплине архитектуре и њихово редефинисање. Питање 

неодредивости савремености и проблем укидања пре-дефинисане 

будућности намећу се као кључне ахитектонске теме, чије читање би било 

могуће још од раних почетака модерности. 

 

Интензивност и сложеност процеса који се одмотавају у области савремене 

архитектонске теорије и праксе указују на неприкосновеност дискурзивне 

медијације - као прихваћене позиције за изградњу теоријског метода, којим 

би се обезбедила одрживост извора вишеструког увида у савремене 

архитектонске феномене. У том погледу, можда је најискреније рећи да, као 

поље културе, архитектура тежи аутономији, снажно зависећи од других 

поља. Тако је неизбежно развијање оба дискурса: унутрашњег – такозваног 
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архитектонског, али и спољашњих, за комуникацију са другим дисциплинама 

и другим пољима деловања. 

 

Успостављање односа између архитектуре као дисциплине и филозофског 

феноменолошког поља, као намере да се обухвати мноштво појавности 

(између осталог и савременог предмета архитектуре), подстиче расправу о 

савременој доктрини реконцептуализације статуса онога што може бити 

подведено под категорију бављења предметом архитектуре. У појави 

прелазног поља, као последици дисциплинарне дислокације, намеће се 

најмање двоструко питање - како тај предмет рада постоји у пољу 

архитектуре, и да ли тај исти предмет изазива дискусију и у неком другом 

пољу . 

 

Оно што би се могло широко подвести под важећи опис савремене ситуације 

је да се у њој архитектура појављује као мешавина размишљања, праксе и 

образовања, у лабавом оквиру који још увек припада средини друге деценије, 

новог 21. века. У тим околностима, за сада, остаје отворено колико данашња 

архитектура може бити значајна по резултатима, а колико по питањима које 

отвара. У последњих десетак година питање материјалности је поново 

актуелизовано као нова упоришна тачка у структури методолошког оквира 

практичних техника пројектовања, где се налази  архитектонски модел као 

материјални приступ објашњењу феномена  невидљивог и неопипљивог као 

пролазног, и зато живог, у времену, у отвореној позицији између два 

архитектонска гледишта. 
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