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I. Előszó 

Kérdések, célok 

Az 1990-es évekre csúcsosodtak ki azok az alapvető változások, melyek a politika, a gazdaság, a 
technológia és ekképpen a kultúra és az építészet területén is jelentkeztek: a liberális demokrácia, a 
tőke, a posztmodernitás, a fogyasztói társadalom globális hódításra indult, a digitalizáció, a média, 
az (egykori) magas kultúra a nyugati világban mindennapivá vált. Az eligazodás, a tudás megszer-
zése szempontjából az általuk támasztott új feltételek, lehetőségek és kérdések megkeresése, illet-
ve megértése kulcsfontosságú általánosságban és az építészet területén egyaránt. Mindeközben 
olyan soknézőpontúság állt (nemcsak a szellemi diskurzusokban) az egységes háttér vagy nagyel-
beszélés helyére, mely minden addig megalapozottnak vélt állítást, típust, kánont relativizált és 
azokat csak összetett viszonyrendszereik kibontása által tartott megközelíthetőnek. 

Ha az építészetet a mindenkori társadalmi, gazdasági, kulturális folyamatokat bizonyos mérték-
ben tükröző területnek tekintjük, akkor ott a fentieknek le kellett csapódniuk. Azonban adekvát 
válaszok keresésére elsősorban az elméletben, a koncepcióalkotásban nyílt lehetőség, mivel itt ke-
rülhet sor a változások sűrítésére és megszűrésére, illetve a szöveg médiuma által a más diszciplí-
nákkal való kapcsolattartásra. Ez utóbbi módszernek már megvolt a hagyománya: az építészet és az 
építészetelmélet új helyének keresése a dekonstrukció, a konceptépítészet utóéleteként is értékel-
hető. A reakció a diszciplína sajátossága következtében a valóságban, formailag is megjelenik; a 
gondolat és a forma közötti kapcsolatot a tervezés-módszertan biztosítja, melynek célja az idea (el-
mélet, kulturális beágyazottság) és az épület (gyakorlat) közelítése, a viszony feltárása, a koncepció-
megtestesülés (lehetetlenségének) vizsgálata. Az építészetelmélet és a tervezés-módszertan, to-
vábbá a kettő közötti kapcsolat változásának mibenlétét, dinamikáját, főbb állomásait és szintjeit, 
főszereplőit vizsgálva tehát kimutatható, hogy milyen hangsúly-eltolódások jellemzik az ezredfor-
duló építészetének egy feltételezett meghatározó irányát, illetve hogy aktuális lehet-e, és miért az 
ezredfordulón a gyakorlat elméleti támogatása. 

Kronológiailag a vizsgálat három szakaszra bontható, a középpontba helyezett kilencvenes évti-
zedhez képest előzményeket és következményeket tárgyal. A szimbolikusan 1968-tól indítható 
poszt-modern korból a diszciplináris autonómia-törekvés, a koncept vagy dekonstruktív építészeti 
hozzáállás és a – még a későbbieket is meghatározó – ”külső” szellemi (kultúra- és irodalomelméle-
ti, filozófiai) referenciasor tesz szert különös jelentőségre. A két évtizedet a vélemények ütközteté-
se, különbözőségének kiemelése jellemezte, és az a hit, hogy az építészet elméleti konstrukciók 
segítségével ellen tud állni a kommercializálódásnak. 2000 felé közeledve a megkülönböztetést 
inkább a kapcsolatkeresés váltotta fel, az (egyetlen) kapitalista piac kiterjedésével a vele való szem-
behelyezkedés megkérdőjeleződött. Ezt az ”ellágyulást” vagy elfogadást jeleníti meg közvetetten a 
kilencvenes évek redőző építészete (folding), melynek általános háttere és leíró eszköze lehet a 21. 
századi közelmúltra/jelenre is kiható topografikus gondolkodás. Az értekezés feladata tehát az elmé-
let és a tervezés-módszertan változásának feltárása a dekonstrukciótól a topografikus gondolkodás 
felé az ezredforduló építészetében. 

Eszközök, módszerek, források 

Az értekezés kiinduló feltételezése szerint a tervezés folyamata összefüggésbe hozható egy 
olyan háromtagú kommunikációelméleti modellel, ahol a gondolatot az elméleti/kritikai szövegben, 
annak kifejezésének módját elsősorban rajzban vagy diagramban, megtestesülését vagy megérté-
sét pedig magában az épületben lehet keresni. Ezen összefüggés-rendszerben vizsgálható a jelölés 
folyamatának időbeli módosulása, ami megválaszolhat két kérdést is. Egyrészt, a külső elméletek és 
az építészet területeinek különbségei ellenére interdiszciplináris módon kérdezhetők-e az építésze-
ti territórium határai az új körülmények között? Másrészt, milyen hatással van ugyanerre, hogy köz-
ben a kultúra a nyelvi meghatározottságtól a képi felé mozdult el? 
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Az építészeti hivatkozások alapjául szolgáló külső elméletek értelmezésének, interpretációjának 
vizsgálata (újabb interpretációja!) nem bontható szét eredeti források és átiratok dualitására, fonto-
sabb az ”építészeti szűrő” analízise, mely tekinthető az interpretáció keretének is: mire van szüksé-
ge az építésznek, milyen célból és milyen módon alkalmazza a forrást. Lényeges, hogy milyen terü-
letekkel alakul ki közelebbi kapcsolat és milyen ennek a kapcsolatnak a dinamikája. 

A primer hivatkozási pontokként jelentkező Jacques Derrida és Gilles Deleuze filozófiájának 
”építészeti olvasatai” gyakran félreolvasások, eredeti közegükből kiszakított gondolatfoszlányok: 

Deleuze “bevezetése” az építészetbe különös felvetés, bármilyen esetben. Tisztázatlan marad, 
hogyan lenne ez elérhető tekintetbe véve azt, hogy a deleuze-i vállalkozás rendkívül ellenálló 
az ”alkalmazás” fogalmával szemben (az elméletnek kevésbé szándéka alkalmazottnak lenni, 
mint használtnak). Mikor a deleuze-i koncepciókat más területekre ültetik át, a terminológia 
szakzsargonnal átitatott replikációi megszületnek, de az elemzés összezavaró effektusai nem. 
(Grosz 2001, p. 60)1 

Emiatt különösen annak kell az értekezés középpontjába kerülni, hogy milyen építészeti probléma-
felvetésre és milyen eredménnyel használják az elmélettel is foglalkozó gyakorló építészek a talált 
filozófiát. Interpretációjuk módja fog információval szolgálni annak keretéről, vagyis a keresett el-
mélet-gyakorlat viszony alakulásáról. 

Hasonló módon kell működnie magának az értekezésnek is: a szerző interpretációs horizontjá-
nak ideje és tere a ”sorok között” olvasható. A saját olvasói/írói pozíció folytonosan mozgásban van 
(netalán megkérdőjeleződik) a szellemi kívül- vagy belüllétnek, a sokszoros fordítások és ferdítések 
áttételének, a szükségszerű és konkrét geográfiai, illetve kronológiai kételkedésnek köszönhetően. 
Közép-Európában a téma nincs feltárva2, a források magyarul nem elérhetőek és az egyébként a 
kánonban szereplő túl sok forrás hátránya, hogy az extenzív elmélet (reflektálatlanul) uralhatja az 
értelmezést. A fő problémákat a lényeg kiemelésének és a kutatási határok megkeresésének ne-
hézsége, a kompiláció veszélye és az interpretáció mibenléte jelentheti. Ugyanakkor a dolgozat 
értéke – az alapkutatás-jellegből adódóan – a téma forrásjegyzékének összeállítása és a továbbfejt-
hető irányok közül néhány lábjegyzetekben való megjelölése. 

A forrásszövegek megközelítésének további akadályát képezi, hogy azok néhány ”iskola” benn-
fentességében és dinamikus fogalomhasználatban gyökereznek. Az értekezés törekszik minden 
(átvett) kifejezés magyarázatára, de ezek helyett az összefüggésekre, a személyek helyett a kapcso-
latokra, az eredmények helyett a problémafelvetésekre és a hozzájuk tartozó reakciókra helyezi a 
hangsúlyt. A problémaelemzés hat (fejezetnyi) kulcsfogalom magyarázatán keresztül történik, 
vagyis az uralkodó fogalmi kultúrából kilépve: a ”ködből való kijutás” – ekképp az interpretáció – 
eszköze a kettős, magyar nyelvre és ”építészeti köznyelvre” való fordítás.3 

A szövegek mellett elsődleges forrásokként szerepelnek a terveket kísérő modellek, rajzok és di-
agramok, illetve a megvalósult épületek. Az említett ”iskolák” két legfontosabbjának mesterei Peter 
Eisenman és Rem Koolhaas, akik így kitüntetett szerephez jutnak az értekezésben is. Ugyanakkor 
nem cél sem munkásságuk összemosása (ugyanaz a dekonstrukció, ugyanaz a kritikai attitűd, stb.), 
sem azok teljes szétválasztása (például autonóm és pragmatikus irányra). Ehelyett a közel hasonló 
problémafelvetésre (a modern program beteljesítése a posztmodernista felszínességgel és popu-
lizmussal szemben) adott válaszaik együttes tárgyalása és helyenkénti párhuzamba állítása történik 
meg. Ennek alapja, hogy mindketten folyamatosan megújuló kritikus válaszokat adnak, ennek 
mindvégig ”külső” és ”belső” elméleti háttere és gyakorlati lenyomata is van, gondolkodásuk több 

                                                 
1 [To “introduce” Deleuze to architecture is, in any case, a strange proposition. It remains unclear how this could be    
accomplished, given that the Deleuzian enterprise is so resistant to the notion of “application” (theory is not so much to 
be applied as to be used). When Deleuzian concepts are transported to other areas, jargon-filled replications of the    
terminology are spawned, but not the disordering effects of the analysis.] 
2 Az egyetlen kivételt Kunszt György vonatkozó munkássága jelentette. 
3 A jelzett kivételeket leszámítva az idézetek a szerző fordításai. A pontosabb érthetőség érdekében az angol nyelvű ”ere-
deti” szövegrészletek is megjelennek lábjegyzetekben. 
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szintre elágazó (elméletírás, oktatás, építészeti gyakorlat, stb.) és ott jelentős hatású. Ha hozzájuk 
mérhető jelentőséggel nem is bír, de az ezredforduló építészeti gondolkodásának és gyakorlatának 
egyik legszimptomatikusabb, legtöbb regiszteren játszó jelenségeként szintén főszerephez jut az 
újabb generációhoz tartozó UN Studio rövidebb, de a 90-es években nem kevésbé dinamikus élet-
műve. 

A három kiemelt alkotó az építészetelméletet és a tervezésmódszertan gyakorlatát bizonyos 
szinteken viszonyba akarja hozni. Az értekezés feltételezése szerint ezen kísérletek és még néhány 
hozzájuk kapcsolódó praxis ”dekonstrukciójának” és ”foldingjának” történeti háttere, kiinduló prob-
lémafelvetései, elméleti és gyakorlati válaszai és (ön)kritikái nyomán érthető meg számos kortárs 
építészeti jelenség és probléma. Ezért történetírásra és elméletalkotásra egyaránt szükség van. A 
szöveg nem valamiféle teljességre, végességre törekvő nagyelbeszélés létrehozására törekszik, 
hanem a ”posztdekonstrukció” szűkebb értelmezésű esettanulmányára, mely ugyan nyilvánvalóan 
korlátozottabb, de pontosabb eredménnyel jár. A széles bázis és az összefüggésrendszerek bonyo-
lultsága miatt az értekezés valahol építészettörténet és -elmélet, tervezéselmélet és -módszertan, 
illetve kultúraelméletek között helyezkedik el. 

Felépítés 

A disszertáció hat fejezete különböző szerepeket tölt be és különböző súllyal bír. Az első rész fó-
kuszában a 90-es évek mint átmeneti szakasz (”inflexiós pont”) és az azt végigkísérő interdiszcipli-
náris ANY-konferenciasorozat áll. Ez az esemény- és kiadványsor a kor építészeti diskurzusát bemu-
tatva a megváltozott helyzetet több (elméleti, diszciplináris, építészi, technikai, oktatási, globális, 
gyakorlati, társadalmi, stb.) szinten elemzi, és kérdéseket tesz fel – helyenként válaszokat is vizionál 
– a bizonytalan helyzetből való továbblépéssel kapcsolatban. 

Az itt megjelenő problémafelvetések felfejtéséhez, a hozzáállások tisztázásához szükséges a 
megelőző egy-két évtized elméleti és gyakorlati megközelítéseinek vizsgálata. A második fejezet 
kitér kapcsolatrendszerekre, külső hivatkozásokra és építészeti traktátusokra is. Itt jelenik meg 
Eisenman és Koolhaas klasszikus modernitáshoz és modern építészethez kapcsolódó viszonyának 
(ön)értelmezése, melynek módja egyben a két mester értelmezői pozícióját is körülírja. Ennek a 
modernt meghaladó és azt egyszerre be is teljesítő pozíciónak az építészeti megtestesülését, az 
ANY-t ”közvetlenül megelőző” dekonstrukció alapvetését, szellemi hátterét és kulcsfontosságú pro-
jektjeit mutatja be a szövegrész. 

A legnagyobb hangsúlyt a következő három fejezet kapta, melyek a kilencvenes évek – így az 
ANY – központi témáit, az elmélet és formai szerveződés szintjén a foldingot, az ezt működtető di-
agramot és az építész új, a korábbi ideálnál pragmatikusabbnak tűnő szerepét vizsgálják. A szerke-
zeti-kulturális összetettséget tematizáló és annak lehetőségét megjelenítő elképzelés, illetve a ter-
vezési folyamatot megjelenítő, kommunikáló, eszközszerűsítő médium egyaránt a dekonstrukció 
válságának és az új világrend pozitivista ígéretének köszönhetően a deleuze-i elméletből szárma-
zott át az építészeti diskurzusba. A felvonultatott számos különböző értelmezés azonban épphogy 
egy irányba tart: egy újabb területek és a gyakorlat számára is nyitottabb elmélet, továbbá egy a 
médiafelületeken is megjeleníthető és a kor összetett problémáit is kezelni képes módszer felé.  

Az építészeti változásokat (reakciókat) összefoglalva vezeti be a többszintű értelmezést lehetővé 
tevő topográfiai modellt az értekezés hatodik, utolsó fejezete. A topográfia az építészetelméletben, 
a formai gyakorlatban, a tervezés módszertanában és az építész szerepében is a kapcsolatok kere-
sésére és megjelenítésére, egyfajta ”varratmentes illeszkedésre” helyezi a hangsúlyt az állandóan 
változó ”környezeti feltételek” támasztotta összetettség és bizonytalanság közepette. Ugyan a mo-
dell alkalmasnak tűnik a vizsgált változások leírására, de finomítása, kiterjesztése már nem képezi az 
alapkutatás részét. 
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Eredmény, aktualitás, haszon 

A kutatás eredménye a nemzetközi értelmezések között is hiányzó okozati viszonyrendszerek át-
fogó feltárása és elemzése4, illetve a hetedik fejezetben a korábbiakat összegző topográfia-
koncepció bevezetése. Ez az elemzett építészeti gondolkodásmódok és módszerek modelljeként, 
egyedi olvasataként jelenik meg. Jelentősége abban áll, hogy a belterjes diskurzusból félig kilépve, 
de adekvát módon tud elemezni és értelmezni. 

Részben ennek folyományaként a dolgozat külön értékét képezheti a téma magyarországi szin-
te teljes hiány-pótlásának megkezdése, az elméleti, nemzetközi és kulturális tájékozódás elősegíté-
se. Az értekezés a szakirodalomhoz való hozzáférést és egyben annak értelmezését is adja, mely a 
hazai diskurzus diszciplináris határainak kereséséhez, az azokon való túllépés lehetőségéhez, ennek 
nyelvezetének megteremtéséhez is hozzájárulhat. Még akkor is, ha az elméleti váz a hazai építészek 
számára csak (elsődleges) kapaszkodóként szolgálhat a fejlett médiakultúra, a kései kapitalizmus és 
a digitális technika alátámasztó erejének részleges hiányában. 

A tájékozódásban alapvető segítséget nyújthat a bibliográfia szövegforrás-rendszerezése, mely 
ugyan jelentős részben jelenleg Magyarországon nem hozzáférhető dokumentumokra utal, de a 
határok nélküli, digitális médiával támogatott rendszerben ez már nem jelent elérhetetlenséget. A 
források és az értekezés további elméleti kutatásokat alapozhat meg. 

A tervezés-módszertanról való gondolkodás alapvető célja az (építészet)elmélet és a gyakorlat 
egymáshoz való közelítése, egymáshoz való viszonyának vizsgálata, így az értekezés jelentős ada-
lékokkal szolgál a kortárs építészeti alkotófolyamatokhoz modellként és módszerként egyaránt. 

Köszönetnyilvánítás 

Az értekezés nem jöhetett volna létre témavezetőm, Dr. Simon Mariann folyamatos és kitartó 
kritikája, útmutatása és bátorítása nélkül. Köszönet érte. 

Köszönettel tartozom az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék munkatársainak, elsősorban 
a tanszék vezetőinek, Dr. Krähling Jánosnak és Dr. Kalmár Mikósnak, továbbá Dr. Marótzy Katalin-
nak, Szeghő Katalinnak és Dr. Vukoszávlyev Zoránnak segítségükért és támogatásukért. 

Köszönet illeti Dr. Kerékgyártó Bélát kritikus meglátásaiért, melyek végigkísérték az értekezés 
fejlődését. 

Köszönöm Dr. Berta Erzsébetnek az építészeti diskurzuson túli kitekintés és a számos publikáció 
lehetőségét. 

Köszönetet mondok Bikki Istvánnak, a Firka Építész Stúdió vezetőjének, hogy lehetővé tette az 
értekezés fontos aspektusát jelentő gyakorlati tevékenység és a kutatás együttes folytatását. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak és barátaimnak az elmúlt években tanúsí-
tott türelmet és megértést. Külön köszönettel tartozom páromnak, Albel Évának, hogy biztosította 
számomra a kutatáshoz szükséges időt, a nyugodt hátteret és a kitartó támogatást. 

A kutatást segítette az OTKA K 72671 számú „Cselekvő elmélet. Az építészetelmélet változó 
szerepe az ezredfordulón” című programja. 

 

Bun Zoltán 

                                                 
4 Lásd a ’Between Analogue and Digital Diagrams’ című írás (Bun 2008d) transzatlanti sikerét. (Legjobb európai szöveg díja, 
Changes of paradigms in the basic understanding of architectural research, 2008, Koppenhága) 
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II. Fejezetek 

1. Nevezzük ANY-nek 

1.1. Amikor akármi megtörténhet 

1989. november 9-én leomlott a Berlini Fal, elhozva a szovjet berendezkedés, vagyis a megosz-
tott világ végének képét. 1990. február 2-án bejelentették Nelson Mandela szabadon bocsátását, 
ami az intézményes faji elkülönítés végének képét jelentette. 1989 márciusától Tim Berners-Lee 
hirdetni kezdte World Wide Web-nevű elképzelését, ezzel alátámasztva a zárt, analóg rendszerek 
végének kialakuló képét. És például 1988 nyarán tartották meg a Dekonstruktivista Építészet című 
kiállítást New Yorkban, mely több szinten is meghatározó változásokat jelzett az építészeti diskur-
zusban. Úgy tűnt, hogy minden lehetséges és semmi sem bizonyos, s egy optimizmussal várható 
szép új évezred köszönt be. Az új korszakot majd a felszabadult, egyediségen és egyelőségen ala-
puló, egységes világrend (a globális liberális demokrácia, vagyis a történelem vége5) és a harmadik 
(információ)technológiai forradalom előnyei fogják jellemezni. 

Azonban mint minden változást, részben a fentieket is fenntartással kellett kezelni, hiszen az 
előnyök és a hátrányok szétválasztása inkább csak utólag – vagy akkor sem – válik egyértelművé. 
Jelen esetben a zavar fokozottan jelentkezett akár a kultúra, akár kifejezetten az építészet terüle-
tén. Míg korábban, tulajdonképpen egészen a nyolcvanas évekig, lehetőség volt a modernitással és 
a fogyasztói kultúrával szembeni kritikai ellenállásra, netán az ezekről a területekről való kivonulás-
ra, a jelképes 1989 után nemcsak az ”ellenség”, hanem az ellenállás módja is megváltozott. Eddig a 
küzdelem épp a rendszerek nyílttá tételéért (a meghatározottság, a dogmatikusság, az ideológiák 
ellen) folyt, az alternatíva nélkül maradt (kései) kapitalizmussal és a szabadon kapcsolódó, végtelen 
”hálózatos modellek” eluralkodásával azonban mindenfajta hagyományos kontroll megszűnt.6 Míg 
az eddig zártnak, előírónak és ”felsőbbrendűnek” hitt nyugati kultúra mellett az összenyíló világban 
a helyi értékek, a másik, a távoli kultúrák is fontossá és egyenértékűvé váltak – még ha azok moder-
nitás előttiek is.7 Ott a történelem végén egy az eddigieknél sokkal erőltetettebb ütemű moderni-
zálás indult, miközben a (korábbi) nyugati oldal is átalakult, ahol például egyre nagyobb problémát 
jelentenek az egymással párhuzamosan elöregedő társadalmak és városi tájak. A volt harmadik 
világban egyfelől a nyugati tőkés moderntől általában gyökeresen eltérő kultúrkörnyezetben tör-
ténik az átalakulás, másfelől ez a modernizálás nem azonos a nyugati felvilágosodás nyomán létre-
jövő folyamatokkal. Itt már jellemzően nem szükségletek kielégítése a cél, hanem tőkefelhalmozás 
és spekuláció, és ennek rendelődik alá minden eszköz. Míg korábban a modern szociális állam 
több-kevesebb sikerrel képes volt ellenőrzést gyakorolni a (magán)tőke felett, ma már ”befektető” 
nélkül nincs beruházás. Ugyanakkor a tőke (és az új high-end technológiák) segítségével elérhető 
lenne az is, hogy a modern típusalapú, a fogyasztók azonosságára építő ipari tömegtermelése le-
válthatóvá váljon személyre szabható egyediségekre. 

Mivel feltételezhető volt, hogy a változás széleskörű, sokszintű lesz, az a nyugati modernségben 
”egymással versengő” építészeti megközelítésekre is alapvető hatást gyakorol majd. Kérdéses te-
hát, hogy ebben a szabadságban (a pluralizmus káoszában), meghatározatlanságban, az egyre 

                                                 
5 Francis Fukuyama (1992) politológus, filozófus amerikai magabiztossággal érvelt amellett, hogy az akkori jelent, vagyis a 
liberális demokrácia állapotát két dolog alapozta meg: a gazdasági meghatározottság (a szabadpiac és a globalizmus) és 
az elismerésért való küzdelem. Ez a rendszer egyeduralkodóvá válik egyszer az egész világon (legyőzi a monarchiát, a 
fasizmust, a kommunizmust), szólt a jövendölés, így ez a kormányzás végső formája és az emberiség ideológiai fejlődésének 
végpontja – „a történelem vége”. 
6 Melyből fakadó hurráoptimizmusra és a hamar kialakuló fenntartásokra egyaránt jó példa György Péter (1998) „Digitális 
éden” c. kötete. 
7 Lásd a New York-i Természettörténeti Múzeum történetét (György 2003), mely esettanulmányszerűen világít rá, hogyan 
változott meg a kulturális háttér alakulása nyomán a kiállításkoncepció (ergo világszemlélet), hogyan lett az ideologikus, 
uralkodó, ”kollektív nézőpontból” egyedi, individuális koncepció. 
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extenzívebbé váló piacon és a technológiai robbanás hullámán milyen szerepet tölthet be az építé-
szet? Mitől tudott ”építészet” maradni évezredeken át és mitől tud a mostani feltételek között? Mi 
tekinthető állandó és dinamikus sajátosságának, s valóban újdonságot jelent-e a diszciplína számá-
ra az ezredforduló környezete? Milyen kihívásokra kell válaszolni elméleti és gyakorlati szinten, s 
hogyan alakul e kettő viszonya? Lehet-e az építészet rendelkezésre álló eszközeivel kritikusan fel-
lépni az új berendezkedéssel szemben, illetve milyen hatások érhetők el ezek által? Vagy az új tarta-
lom új, adekvát megvalósítási formát is kíván? 

Nyilvánvalóan nem állítható, hogy nem léteznek más szempontok, mint a kilencvenes éveket 
végigkísérő ANY-konferenciasorozat témafelvetései, de ezek vezérfonalat jelenthetnek ahhoz, hogy 
megértsük a lényegi kérdéseket az egyetlenné (kizárólagossá?), kapitalistává (nemzeten, politikán 
és identitáson túlivá?), globálissá (helyfüggetlenné?), digitálissá (média- és virtualitás-uralmúvá?) 
váló világban az építészet diszciplínája, elmélete, az építész, a koncepció és a tervezési módszer 
szerepének megváltozását illetően. 

1.2. Akárkitől akármeddig: ANY-konferenciák 1991-től 2000-ig 

Az ANYone nonprofit szervezetet Arata Isozaki, Peter Eisenman, Ignasi de Solà-Morales és 
Cynthia C. Davidson hozta létre New Yorkban az 1990-es évek legelején. A cél egy évente megren-
dezendő konferenciasorozat volt, melynek során – közeledve az ezredfordulóhoz – az építészet és 
változó környezete állapotát akarták vizsgálni, diszciplínákon és kultúrákon keresztül. A változatos-
ságnak, az egyetemes és lokális problémafelvetéseknek, az elméletközi diskurzus izgalmának kö-
szönhetően az ANYone tevékenysége olyannyira sikeressé vált, hogy az évtizednyi tíz konferencia 
megszervezése és az ezeket összefoglaló (év)könyvek kiadása további feladatokkal bővült. Egyrészt 
1993-2000 között megjelent az ANY Magazin 27 száma annak érdekében, hogy a konferenciákon 
felmerülő kérdéseket tovább lehessen fejteni, értelmezésüket ki lehessen szélesíteni, illetve hogy a 
konferenciák közötti egy-egy évben is folytatódjon a párbeszéd. Másrészt 1995-től kezdve a mai 
napig gondozzák a Writing Architecture című könyvsorozatot, ahol az ANY-vel kapcsolatba kerülő és 
a szerkesztők által legfontosabbnak tartott gondolkodók önálló kötetei vagy esszégyűjteményei 
látnak napvilágot.8 

Az ANY név legalább kettős kódolású: egyrészt az építészet(elmélet) New York-i központosságát 
(Architecture New York) jelöli, másrészt az „anything goes” (akármi megteszi) szállóigére utal. Ez 
utóbbi újra két szinten működik, hiszen Paul Feyerabend (1975) korábbi tudományelméleti kon-
cepcióját a kilencvenes évekre a popkultúra népszerűvé és elhasználttá tette. Az eredeti fogalom 
szerint úgy tekinthetünk a történelemre és a haladáseszményre, mint ahol újdonság akkor jött lét-
re, ha egy gondolkodó szándékosan, vagy akarata ellenére, de megszegte az uralkodónak tekintett 
törvényeket, alapelveket, normákat – és átlépte a határokat. Nem egy univerzális, ideologikus, kör-
nyezetétől független, állandó és egységes struktúrájú tudományos módszer(tan) normái és a raci-
onális, objektívnek hitt gondolatmenetek által lehet eredményre jutni, hanem pluralizmuson, a 
konstruált vagy örökölt keretektől való függetlenségen keresztül. Ez a fajta teoretikus anarchizmus 
vezet az „akármi megteszi” (bármit lehet, bármi megtörténhet) felé. 

A kifejezés jelentése rendkívüli módon kitágult az ANY indulásának éveire, immár ”a posztmo-
dern relativizmus és irracionalizmus” pontos jelzőjévé vált. Ebben a közegben a konferenciák célja 
az volt, hogy a végletekig kihasználják azt a lehetőséget, amit – feyerabendi értelemben – a határok 
és a keretek felnyitása hozhat az építészeti diskurzus számára: az építész és diszciplínája bizonyta-
lanná vált ezredvégi helyét úgy próbálták megkeresni, hogy kívülről próbáltak meg magukra tekin-
teni. Míg az énkeresési folyamat (mely például a modernista manifesztumok formájában is megje-
lent) a század eleje óta jelen volt, ekkorra vált hangsúlyozottá az öndefiniálás interdiszciplináris irá-
nya. A megközelítés alapja az, hogy a másik, a ”külsődleges” művészeti vagy tudományterület, illet-

                                                 
8 2003-tól az ANYCorp Davidson vezetésével a Log magazin évi három számát is kiadja. 
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1991: Anyone / Akárki.............................. szubjektum: én, anonimitás, szerzőiség, név 

1992: Anywhere / Akármerre ................ tér: városi, magán, globalizált, virtuális, kommunikatív 

1993: Anyway / Akármilyen úton ........ hálózat: geopolitika, ”megközelítés”, globalizáció 

1994: Anyplace / Akárhol ....................... hely: filozófia, tudomány, művészet, cyber, politika 

1995: Anywise / Akármiképpen............ város: épület és város, folytonosság (szövet), Távol-Kelet 

1996: Anybody / Akárki ........................... test: ideális test, forma, virtuális test 

1997: Anyhow / Akárhogyan ................. módszer: infrastruktúra, piac, információ, program 

1998: Anytime / Akármikor .................... idő: tér és idő, múlt és jövő, időtlenség 

1999: Anymore / Akármennyi ............... haladás: még több - elmélet, kontextus, technológia, még? 

2000: Anything / Akármi ......................... tárgy: absztrakció, tárgyiasság, anyag, érzés, idea 

ve annak képviselője általi, rajta keresztüli vizsgálat a saját kereteket is feltárja, megismerésre kész-
teti. 

Miután a modern (kudarca) bebizonyította, hogy az építészet nem képes a társadalom és a 
”rendszer” megváltoztatására – legfeljebb légvárakat: utópiákat építhet –, sőt a mindenhatónak 
hitt/tett funkció és ráció következtében a diszciplína jelentésteremtő ereje is kimerülni látszott, 
1968-ban pedig a merev társadalmi hierarchia, a tekintélyelvűség és intézményesült rend, valamint 
a konformizmus és a kapitalista kizsákmányolás elleni akciók kudarcba fulladtak9, az elmélettel is 
foglalkozó építészek közül sokan koncepcionális terepre vonultak el. Ezzel szemben, az új körülmé-
nyek között az ANY azzal próbálkozott, hogy 

kitegye az építészetet és annak elméletét a politikai szerkezet, a nemiség, a látvány, az új in-
formációs rendszerek és más kortárs témák sürgető kérdéseinek, ami el fogja törölni a törté-
neti határokat és építészettel fogja átitatni a többi diszciplínát. (Davidson 1991, p. 13)10 

Ez a kiindulás azonban csak első olvasatra tűnik merésznek, hiszen mára, immár 20 évvel később, 
látható, hogy Frank Gehry épületei gazdasági élénkítő tényezőkké váltak, Zaha Hadid folytonosan 
divatot teremt vagy Rem Koolhaas a világ legnagyobb hatással bíró közszereplői között van.11 Az 
ANY eredménye ebből a szempontból, hogy hozzájárult az építészetről való diskurzus nyelvének 
kialakításához. Az ehhez vezető utat az jelentette, hogy a diszciplína sajátosságát az építészeti kon-
cepcióalkotás – ”képektől” részben független – módjában, vagyis jellemzően elméleti és ”külső” 
területekkel folytatott párbeszéd keretei között kereste.12 Az interaktív kommunikáció segítségével 
lehetett olyan belső problémákkal foglalkozni, mint az építészetelmélet nyelvelméleti meghatáro-
zottságának kudarca, az autonómiára vagy a kritikai építészetre való törekvés fenntarthatósága, a 
számítógép tervezésben betöltött szerepe, új (tömeges) társadalmi és környezeti problémákkal 
való szembesülés. És a másik irányban: így lehetett kitágítani az építészet határait (”emancipálni a 
diszciplínát”?) a kultúrgazdasági piacon. 

A tíz esemény az ”any-” (akár-) szótagból képzett tízféle tematika köré szerveződött, hiszen az 
egyik alapfelvetés szerint mindegyik kifejezés építészeti relevanciával is bír. (1. kép) A kulcsszavakat 

                                                 
9 1968 francia eseményeinek és szellemi központjainak rövid, lényegre törő és értékelő jellegű összefoglalását lásd: Le 
Goff 1998. 
10 […to change the status of architecture, to expose it and its theory to urgent questions of political structure, gender, 
vision, new information systems, and other contemporary concerns that will erode historical boundaries and infiltrate 
other disciplines with architecture.] 
11 A Time Magazin 2008-ban választotta be a világ 100 legbefolyásosabb személyisége közé (művészeti és szórakoztató 
kategóriában). 
12 Az 1994-es konferencián kifejezett cél volt, hogy a résztvevő építészek ne mutassanak képeket gondolataik bemutatá-
sához (másoknál ez természetesebb módszer): az egyedüli kommunikációs eszköz a nyelv volt. Ugyanakkor az elmélet 
hangsúlya inkább az évtized elején volt meghatározó, később egyre több portfóliót és esettanulmányt is bemutattak. 

1. kép. A tíz ANY-konferencia címéhez társítható (asszociálható) építészeti témák, fogalmak 
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összegezve látható, hogy a velük lazán társítható fogalmak egy része a hagyományos építészet- 
vagy művészetelmélet körébe, míg másik része a kortárs globális média diskurzusába utalható. 
Előbbi a diszciplináris sajátosság, utóbbi egyfajta – nem a közvetlen gyakorlati életet lefedő – prag-
matizmus vizsgálata felé mutat. Ezen két irány (hagyomány és újdonság, kultúra és technológia, 
zárt és nyitott territóriumok, lokalitás és globalitás, stb.) dialektikája alapvetően meghatározza a 
teoretizáló építészek gondolkodását és magát az építészetelméletet körülvevő közeget a konferen-
ciaindulástól egészen napjainkig. 

Mivel az eseménysorozat a fentiek szerinti „sokszínűséget” célozta meg, mindig más-más hely-
színen gyűltek össze a meghívottak (Los Angelestől Japánig és Buenos Airestől Rotterdamig). 
Szembetűnő ugyanakkor Afrika és a volt Szovjetunió tagállamainak mellőzése, miközben Észak-
Amerika és Európa (a nyugati világ) dominál még mindig.13 

Az összesen elhangzott 264 előadást 146 szakember tartotta meg 25 országból. A résztvevőket 
– számszakilag – vizsgálva nem a nemzetiségük érdekes, hanem a hivatkozott kultúrkörük, azok 
aránya és időbeli dinamikája. (2-3. kép) Mindvégig amerikai hegemónia mutatható ki japán, francia, 
spanyol és holland támogatással. Míg azonban a japánok aránya folyamatosan csökken, a spanyo-
loké pedig stagnál, a francia és a holland hangerő egyre nő. A meghatározó szólamok két részre 
oszthatók: a rendszeresen előadókra és a mindig változó helyiekre, akik csoportosan jelennek meg. 
Jórészt ők adják a csak egyszer résztvevőket, akiknek az aránya 75%-os. A gyakran szereplők közüli 
csúcstartók az építészetelmélet és a 
legközelebbinek vagy legfontosabb-
nak gondolt tudományterületek kép-
viselői, számos gyakorló építészt is 
maguk között tudva. Ez a csoport 
alapvetően határozta meg az elmúlt 
két évtized elsősorban gondolati 
irányvonalait, de az építészek hangsú-
lyos szerepet töltöttek be az építés 
területén is. Ezért az értekezésben 
célként kitűzött tendencia-felrajzo-
láshoz elsősorban az ő munkásságuk 
lesz irányadó. (4. kép) 

Az interdiszciplináris megközelítés fontossága jól látható az előadók tematikus megoszlásából, 
összességében csak háromötödük áll közvetlen kapcsolatban az építésztettel. (5-7. kép) Noha 

                                                 
13 Vö. Koolhaas harvardi kurzusaihoz kapcsolódó kutatássorozattal (Project on the City), mely – már az ezredfordulót köve-
tően – Lagost (Nigéria) is fókuszba helyezi a Távol-Kelet (Pearl River Delta) mellett. Lásd: Boeri et al. 2001, Chung et al. 
2001, és Chung et al. 2002. 

2. kép. Az ANY-konferenciák résztvevőinek ”származási kultúrközege” 3. kép. ”származási kultúrközeg”-arányok 

4. kép. A legtöbbször szereplő (legmeghatározóbb) ANY-résztvevők 
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rendkívüli a sokszínűség, a legtöbb résztvevő építész (teoretikus és/vagy gyakorló építész, elmélet-
író, történész, stb.) és kultúr- vagy irodalomfilozófus, kritikus. Időben előre haladva nő a résztvevők 
száma, de ezen belül az építészeti terület aránya tovább növekszik és csökken a filozófiai és művé-
szeti befolyás. Ez a hangsúly-eltolódás is jól jellemzi az építészeti diskurzus átalakulását, az 
elmozdulást az elmélettől a gyakorlat felé, mely majd az ezredforduló után fog még inkább kidom-
borodni. 

 

 

6. kép. Az ANY-résztvevők diszciplináris aránya 

5. kép. Az ANY-résztvevők diszciplináris arányának időbeli alakulása, illetve építészethez való aránya 
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7. kép. A diszciplináris arányok időbeli változása az ANY-konferencia tíz évén keresztül 

1.3. Posztmodern helyzetek, avagy az interpretáció kultúrája 

Mint ahogy fent látható (4. kép), a konferenciákon – az építészeken kívül – néhány társadalom-
tudós szerepel legtöbbször; a szerkesztők szerint ők adhatják a ”Jacques Derrida utáni” (a de-
konstrukció utáni) kor mértékadó megközelítéseit, az újabb szellemi irányvonalak áttekintését. Ők 
képviselik az építészetet érő külső hatásokat, mely háttérből valamiféle ”diszciplináris szűrőn” ke-
resztül válik ki, hogy mi a fontos az építészek számára. 

Az alább részletezendő Fredric Jameson posztmodernitás-kutatásai, Ignasi de Solà-Morales 
gyengeség-fogalma és John Rajchman Deleuze-értelmezése mellett szükséges lenne beszélni többek 
között Elizabeth Grosz feminista megközelítéséről (a nemiségek, kisebbségek sajátosságainak mo-
dellje által összekapcsolt filozófiáról és építészetről), Saskia Sassen a „globális várost” elemző egy-
szerre szociológiai, gazdasági, politikai, technológiai nézőpontjáról is, vagy Mark C. Taylor-nak a 
hálózati kultúrát az összetettség kulcsfogalmával együtt kezelő munkásságáról.14 

Az amerikai irodalomkritikus, filozófus Jameson számára a belépőt az ANY-be a részben 
Manfredo Tafuri építészetelméletére támaszkodó posztmodern-korolvasata jelentette, miszerint a 
fogalom nem más, mint a (kései) kapitalizmus térbeliesülése. (Jameson 1991) Vagyis mind a kultúra 
általánosságban, mind az autonómiára való építészeten belüli 70-es-80-as évekbeli (formalista) 
törekvés történeti és társadalmi jelenségnek tekinthető, mely nem lehet független a gazdaságtól és 
a politikától. Jameson írásai ekképpen együtt kezelik a kultúrát (irodalmat, képzőművészetet, építé-
szetet, mozit) a filozófiával, a marxista gazdaságtörténettel és a kritikai nézőpontokkal. Azt állítják, a 
saját kort éppúgy lehetetlen egyértelműen elutasítani, mint támogatni, hiszen – benne élve – ez 
ideológiai alapú, moralizáló, végső ítéletet eredményezne. Így a posztmodern nem ítélhető el 
múltban ragadó hanyatlásként, de nem is dől be a technológiai előrehaladás vakhitének – a bi-
zonytalanság, a kételkedés alapvető jellemzője. Ez alapján a kortárs gondolkodók posztmodernhez 
való viszonya leegyszerűsítve két úton értelmezhető: a fogalom elfogadása a modernhez képest 
törést (újdonságértéket), elutasítása folytonosságot jelent. Jameson megemlít azonban egy har-
madik utat, mely nem a ”modern vagy posztmodern” dualitás vívódásaival foglalkozik, hanem a 
vívódás helyett egy „termékenyebb történeti sémát”, „elvontabb fejlődési paradigmát” ajánl 
(Jameson 1991, p. 66. Magyarul: p. 84). A kronológia, a történeti szemlélet mellőzésével túlléphe-
tünk a fenti vívódás lehetetlenségén és az interpretáció eszközét használhatjuk a különnemű terüle-
tek közötti kapcsolat megteremtése érdekében. Jameson szerint minden interpretáció – máskép-
                                                 
14 Az ANY-cikkeiken kívül lásd Grosz (2001), Sassen (2001) és Taylor (2001) egykorú köteteit. 
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pen jelentésteremtés – allegorikus. A (posztmodern) kijelentés tárgyának sem nem puszta megje-
lenítője, sem nem értékítélete. Jelölő és jelölt egyszerű bináris szerkezete helyett inkább háromré-
tegű, amennyiben elmondja a két pólus közötti közvetítő rendszer történetét is. 

Lefordítva és kifejtve: az ”interpretáció kultúrájának” (a hermeneutikának, mint a ”megértés mű-
vészetének”) alapja az, hogy a felvilágosodást – a modernitást – követően megrendült a hit az uni-
verzális észben és a tudományos okozati magyarázatokban. A gondolkodás szkeptikussá vált olyan 
előíró alapelvekkel szemben, melyek egyértelmű ellentétekként írják le a világot, akár a (metafizi-
kus) szellem és a (tudományos) anyag merev dialektikájaként. Az interpretáció kultúrájában olyan 
értelemben van szabadság, hogy az új jelentést (jelentéseket) az individuális gondolkodás teremti 
meg a meglévőből: a szavak az ún. eredeti szövegben csak interpretáció útján nyernek értelmet, 
vagy, a jelek rendszere csak az olvasás által lép működésbe. Szöveg és értelmezése, létrehozás és 
befogadás nem elválasztható, nem ugyanannak a dolognak két oldala: ilyen értelemben az olvasó 
íróvá válik és a korábbi szélsőértékek helyett összekapcsolódó magyarázatok, dinamikus különbsé-
gek hálózata jön létre. Tehát, ha meg akarunk érteni egy ”szöveget”, interpretációnkban ”félre kell 
olvasnunk” ahhoz, hogy meglévő kereteit elmozdítsuk. A művelet nyilvánvalóan személyes, ekképp 
– mintegy automatikusan – illusztrálja az értelmező helyzetét és korát: nem a ”korszellem” közvet-
len megjelenítője (mint például le Corbusier gépi esztétikája esetében történt), hanem közvetítő 
kódrendszere. 

Azért kell itt elidőzni, mert egyrészt az interpretáció kultúrája általános(ítható), ekképp kiter-
jeszthető az építészet értelmezésére is, másrészt a diszciplínát szövegként kezelve az ”korszerűsít-
hető”, félreolvasható. Ráadásul oly módon – mint azt a dekonstruktív és az azt követő épületek 
mutatják –, hogy az interpretáció tervezési módszerré is válik és megjelenik a teórián túl, a gyakor-
latban is. Nem mellékesen, Jameson alapvetően irodalmi indíttatása jól illusztrálja az építészetel-
mélet 80-as évek végi műfaji preferenciáját és túlbonyolításra (”összetettségre”) való hajlamát. 

A filozófus „From Metaphor to Allegory” című szövege (Jameson 2000) az utolsó, 2000-es ANY-
konferencián arra tett kísérletet, hogy a két irodalomelméleti fogalom (metafora és allegória) érvé-
nyességét az építészetre is kiterjessze, illetve ezen sajátos nézőpontból tekintsen a modern és a 
kortárs helyzetekre. Irodalmi és festészeti példákon keresztül azt állítja, hogy a szimbólum (az egy-
értelmű, ideologikus, központosított jelkép), a metafora (a hasonlóság közvetlen kapcsolatán ala-
puló egyszerű szókép) és az allegória (a metafora kifejtése) mint jelentésadó műveletek korhoz kö-
töttek, így egymást váltják a történelemben. Az ezredforduló számára azért az allegória vonzó, mert 
egyrészt „törések, rések, szakadások és belső távolságok, és mindenféle aránytalanságok viszonyait 
modellezi” (Jameson 2001, p. 25), másrészt mert uralma mindig akkor jön el, ha a megjelenítés (a 
szimbólum vagy a metafora jelentésadása) válságba kerül. 

Az allegória elbeszélő folyamat [ezzel több a metaforánál] éppen azért, mert el kell mondania 
a megjelenítés dilemmájára adott megoldás történetét… Az elbeszélés így itt nagyon gyakran 
dialektikus: a válság olyan ellentmondást testesít meg, mely bináris szembeállításként fejezhe-
tő ki, és az allegorikus elbeszélés ilyen vagy olyan úton ennek a szembeállításnak a meghala-
dására tett kísérletből fog létrejönni, ami nyilvánvalóan nem mindig kell, hogy egyensúllyal 
járjon a két állítólag összeegyeztethetetlen fogalom között. (Jameson 2001, pp. 27-28)15 

Ezt a fajta megközelítést Jameson Tafuri és Francesco dal Co 1976-os Architettura 
Contemporanea-jában (Tafuri & dal Co 1980) találja meg az építészettörténetben és továbbírja azt. 
Ez a könyv azért született, hogy – a folyamatos és a szakadásos modell közötti dialektikából kiveze-
tő – harmadik út segítségével értelmezze a modern építészetet. Azáltal, hogy nem stílusok vagy 
mozgalmak, és nem is műfajok egyetemes osztályozórendszeréhez folyamodik, elkerülheti azt az 

                                                 
15 [Allegory is a narrative process precisely because it needs to tell the narrative of the solution to its representational 
dilemma. […] The narrative here is thus very often a dialectical one: the crisis embodies a contradiction, which is            
articulated as a binary opposition, and the allegorical narrative will consist in the attempt to overcome this opposition in 
one way or another, which obviously does not always have to involve a synthesis between the two allegedly                    
irreconcilable terms.] 
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általuk konstruált prekoncepciót, mely ”a megoldás” hamisságát ígéri. Tafuriék ezért az építészet-
történetet a város és az önálló épület két pólusának harcaként, helyenként egyensúlyaként, de 
mindig a megoldásra törekvés egymást követő kísérleteiként értelmezi. A modell rugalmas és sok-
színű, számtalan módon megragadható, vagyis a pólusok tartalma változtatható: politikai hatalom 
kontra tiszta esztétika (papírépítészet), káosz kontra rend, mérnöki kontra misztikus útkeresés, poli-
tikusi kontra művészi szerep, és így tovább. Ekképp a klasszikus avantgárd megoldása kudarcként 
értékelhető, mert nem fogadja el a korát (a prekapitalista metropoliszra adott válasza az utópiába 
való menekülés). A modern nagy műhelyeihez és alkotóihoz részsikerek társíthatók (például a Bau-
haus összekapcsolta az előregyártást és a művészi kreativitást), a kísérletek csúcsát – vagyis a meg-
oldhatatlan dichotómia kifejeződését – az épület szintjén Mies van der Rohe amerikai munkái, a vá-
rosén Ausztria és a Weimari Németország néhány Siedlungja jelentheti, összegez Jameson. 

A kortárs helyzetre térve azonban azt mondja, hogy a Siedlungok egykori allegorikus szerepe 
szimbolikussá vált, mivel magas építészeti minőségüknek köszönhetően a telepek felértékelődtek, 
és maga az ellentmondás érintetlen maradt. Sassen nyomán azt állítja a filozófus (Jameson 2001), 
hogy a globalizáció tehető felelőssé azért, hogy a pólusok felismerhetetlenségig módosultak, s így 
maga az ellentét nem létezik tovább: 

a város abban a formájában, melyet a modernista időszakban felvett, annak minden fenyege-
tően közeledő sokféle válságával, nem létezik többé; és nem létezik az épület sem, mint mű-
vészi és funkcionális lehetőségek locusa. (Jameson 2001, p. 33)16 

Vagyis a válság fogalma feltételez valamilyen rendet is, amelyhez képest van, amiből létrejött, de 
egy nem felbukkanó-és-eltűnő, hanem állandó válság már nemigen tekinthető válságnak. A szem-
benállás helyét tehát az antinómia, az ellentmondás elfogadása váltotta fel, a pólusokban való gon-
dolkodás ugyanis együtt járt valamilyen (akár utópisztikus) megoldás reményével, és ez a remény a 
korábbi konstrukcióban mindig is fennmaradt volna, hiszen természetéhez tartozott. 

Ma az ellentmondást és az azzal való kísérletezést Jameson természetesen az ANY-főszereplő 
Koolhaas munkáiban (azon a szinten, ahol korábban a város volt), és Eisenman munkáiban (a másik 
oldalon) véli megtalálni. Ezek „radikálisan tisztátalanok” és a „káoszt befogadók”; előbbi a (külső) 
rendezetlenséget és sűrűséget növeli tovább a felhőkarcoló magasában, utóbbi a (belső) tér ta-
pasztalást teszi esetlegessé, a lehetőségek tárházává elfekvő komplexumaiban. A két út 

nem áll össze ellentétté a modernista értelemben. Tehát bármi is legyen a problémájuk, az 
megoldhatatlan. Talán a mai utópista megközelítés nem azonos a régi modernistával, mely 
egy lehetetlen ellentmondás lehetséges megoldását vetítette ki; ez inkább a problémát és az 
ellentmondást magát rekonstruálja első helyen. (Jameson 2001, p. 36)17 

1.4. Gyengeségek és redők az építészetben 

Az ”interpretáció kultúrájának” egyfajta szinonimájaként is értelmezhetjük az 1990 körülre sűrű-
södő ún. végelméleteket a művészettörténet területéről, melyek lecsapódása az építészet vizsgált 
körében de Solà -Morales gyenge-koncepciójában érhető tetten. A számos különböző végelmélet 
tárgyalása itt nem lehet cél, azok lényegére azonban ki kell térni.18 

Az ”egyetemes művészet(történet)” vége azt jelenti, hogy mint egyetlen lineáris paradigma (ki-
tüntetett, akadémikus, ideológia alapján klasszifikáló nyugati történet) nem tartható fenn. Helyette 
mindig alakuló, egymás mellett levő kultúrák és vélemények plurális, szétterülő hálózata született 
meg a huszadik század második felében. Mivel a definiáló keretek mindig konstrukciók vagy fikciók, 
                                                 
16 […the city in the form it took in the modernist period, with all its impending crises of various kinds, no longer exists; 
and the building as a locus of artistic and functional possibilities no longer exists either.] 
17 […do not seem to add up to a contradiction in the modernist sense. So their problem, whatever it is, cannot yet be 
solved. Perhaps the utopian approach today is not the older modernist one of projecting a possible solution to an impos-
sible contradiction but rather one of reconstructing the problem and the contradiction itself in the first place.] 
18 A legfontosabb irányok összefoglalását (’A „művészet vége” - baleset vagy elmélet?’, pp. 2-35) és a kulcsszövegek (Hans 
Belting, Arthur C. Danto, Gianni Vattimo) fordítását lásd: Perneczky 1999. 
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ekképp változók és az adott helyhez és időhöz igazíthatók, a ”hálózat” átível műfaji határokon, a 
magas és az alacsony kultúra elválasztása megszűnt, és ami maradt, az a piacra vonult. Eredeti és 
másolat, alkotó és fogyasztó közötti távolság a minimálisra csökkent, a technika és a mindennapi 
tárgy is átesztétizálódott. Vagyis az egységes történeti kategóriák érvénytelenné válásával a művé-
szet önmaga filozófiájává vált. Ez az önreflexió egy idő után kizárta a diszciplínán kívüleső valóság 
érzékelését, a művészet már nem a valóság illúzióját, hanem az ”illúzió illúziója” jelentette (például 
a koncept/autonóm irányokban). 

Építészetre fordítva a gondolatsort nem arról van szó, hogy Robert Venturi és Charles Jencks 
posztmodernista ”mindennapisága”, popkultúrája, alacsony művészete győzött volna az Eisenman- 
vagy Aldo Rossi-féle autonómiatörekvés modern-elitista megközelítésével szemben, hiszen ez a 
megkülönböztetés is érvényét veszítette, hanem hogy a körülmények (a kései kapitalizmus és a 
médiakultúra) beismerése még nem egyenlő a neki való behódolással. A művészet vége azt a helyze-
tet jelenti, amelyben a fogalom már „nem a régebbi értelemben vett művészet, hanem vég nélküli 
találgatás arról, hogyan is lehetne [a művészet] egyáltalán lehetséges” (Jameson 1991, p. 65. Ma-
gyarul: p. 83). 

Gianni Vattimo (1995) úgy beszélt a modernitás és a (művészeti) tárgy végéről, hogy számára a 
keret nem külsődleges, nem perifériális – nem a stílusfogalmat meghatározó, ahogyan Tafuri írja –, 
hanem részévé válik a műalkotásnak, az allegóriának. 

…Míg az európai filozófia klasszikusai (Descartes, Kant, stb.) még az ”erős lét” jegyében al-
kották meg műveiket, a posztmodern kor sajátosságai közé tartozik, hogy a tapasztalat már 
nem igazolja az erős létnek, vagy a vele kapcsolatos metafizikai következtetéseknek a jelenlét-
ét a világban. A lét erős formája, a történelem ugyanis történetek laza szövedékévé bomlott 
fel, és ennek a széthullásnak az a következménye, hogy korunkban az igazság is csak afféle 
sokféle minta követésére alkalmat adó színes szőttessé lett. (Perneczky 1999, p. 12) 

A tárgy keletkezési körülményeinek összetett viszonyrendszere és a nézőpontok sokasága ered-
ményezi Vattimo esztétikai gyenge gondolkodását, és ez alapján de Solà-Morales (1997b) gyenge 
építészet fogalmát. Ez utóbbi is tehát elveti a lineáris-kronologikus történelemértelmezést, az ab-
szolút viszonyítási rendszereket; Gilles Deleuze és Félix Guattari (1987) nyomán az igazság egy ki-
tüntetett helye, fennsíkja [plateau] helyett ezerről beszél. A cél, hogy mindenféle irányú metszetek 
legyenek készíthetők, hogy „feltárjuk a modern tapasztalat egészének belső összetettségét” (de 
Solà-Morales 1997b, p. 310). Azonban nemcsak a nagyelbeszélés mint háttér szűnik meg, hanem a 
válságnak másik szintje is van, az ábrázolásé. De Solà-Morales szembe állítja a klasszikus mimetikus 
ábrázolást – mely adekvát módon közvetítette „a zárt és teljes univerzum mint befejezett egész 
képét” – és a kortárs helyzetet, melyben „az esztétikumhoz gyöngén, töredékesen és szélről közelí-
tünk, minden lépésben kizárva annak a lehetőségét, hogy végső soron központi tapasztalattá lenne 
formálható” (uo. p. 312). Összehasonlítja az erre a válságra adott néhány, (a gyönge gondolkodás) 
számára kevésbé kielégítő építészeti választ. Beszél egyrészt az 1960-as-70-es évek fundamentalis-
ta nézőpontjáról, mely magában foglalja mind a New York Five, mind a la Tendenza gondolkodá-
sát. Az előbbi (Eisenman és társai munkája) visszatérést jelentett a modern kezdeti, purista tapaszta-
lataihoz, mely attitűd a töredékes jelent ellenpontozza hagyománykövetésével, utóbbi (Rossi és 
társai munkája) neo-racionalizmusa pedig a felvilágosodás merev építészeti formáit követte. Mind-
két irány – De Solà-Morales szerint – formaismétléssé, historizmussá merevedik. A másik meghatá-
rozó válasz Kenneth Frampton kritikai regionalizmusa lehetett. Az első szótag azt mutatja, hogy ez 
az irány képes a párbeszédre, kevésbé egyszempontú, ugyanakkor ellenáll a piacnak, a tömeges-
ségnek, a konformitásnak. A ”regionalizmus” már jóval egyértelműbb és kizáró veszélyeket magá-
ban hordozó: a többnézőpontú megközelítés mellé a fenomenológiai egészet visszamenőleg kereső 
nyelvezet társul, mely szintén a válság meg-nem-értéséről és elkendőzéséről tanúskodik. 

De Solà-Morales gyenge építészet-koncepciója ezekkel szemben a modernitás válságának há-
rom szintjét tételezi. Egyrészt a nagyvárosi töredékesség, meghatározatlanság tapasztalatából kiin-
dulva ezek egymást átfedő, archeologikus réteg-viszonyainak feltárását, (jelelméleti) újraolvasását, 
dekonstruálását javasolja a rejtett összefüggések feltárásához. Nem rekonstruálni akarja a múltat 
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vagy egészében véve megérthetővé tenni a jelent az előkerülő (”régészeti”) dolgok rendszerezése 
által, hanem ezeket egymásra vetítve, szuperponálva hozni játékba. 

Másrészt, mivel a nagyvárosi tapasztalat egyedi, időszakos, illanó, a véletlentől függő, az idő-
képzetünk is töredékessé, önmagát átfedővé, nemlineárissá válik, s ekképp legmegfelelőbb meg-
testesülése az esemény. Noha a modern építészetben – Le Corbusier promenádján keresztül bemu-
tatva – már nem klasszikus perspektivikus, hanem komponált irányítottság van, a lineáris-
folyamatos feltárulás megmaradt, így a kísérlet csak félig volt sikeres, mondja de Solà -Morales. A 
kortárs válaszban tehát 

az időbeliség nem rendszerként, hanem a véletlentől függő bizonytalan pillanatként jelenik 
meg, előre nem látható helyen és időben… [A tánc, performansz vagy fluxus, stb.] tapasztala-
ta jó példa arra, mit jelent az, hogy az időbeliség kifejezésének legteljesebb formája az ese-
mény. (Uo. p. 316) 

A harmadik szint az esemény szabad lehetőségeinek képletes modellje, a Gilles Deleuze-féle re-
dő19, mely olyan bináris struktúrák feloldására is képes, mint az objektív és szubjektív különbözősé-
ge, s így a tárgy tapasztalása a néző által meghatározott egyedi keretek között történhet meg. De 
Solà-Morales esetében ez úgy jelenik meg, hogy építész(teoretikus)ként filozófiai alapvetéssel dol-
gozik, és ott Heidegger és Husserl fenomenológiájának (”érzékenységének”), valamint Deleuze 
posztstrukturalizmusának (”egyediségének”) metszéspontjából indul ki. Az eredmény, a válságra 
adott építészeti válasz pedig egy a hagyományos fogalmakat egészen más megvilágításba helyező 
”gyenge” koncepció, mely – szinte normatívaként – azt kéri az építészettől, hogy legyen dekoratív 
és monumentális. Az előbbi szerint a modern szigort elgyengítve legyen ”díszítés”, ami véletlensze-
rűen felbukkanó, lényegtelen, háttérbe szoruló és épp ezért elegáns, az utóbbinak pedig nyomok 
által kell gyengé(de)n emlékeztetnie és nem klasszikus módon megtestesítenie. 

De Solà-Morales az ANY-ben prezentált számos előadásában fejtette tovább a ”válságra adható 
válaszokat” és terjesztette ki gyenge alapvetését, bár az eredeti „Gyenge építészet”-cikk fordítása 
csak 1997-re jelent meg számos más írása mellett a Writing Architecture sorozatban kiadott saját 
kötetében (de Solà-Morales, 1997a). Mint látható volt, a posztmodern és művészettörténeti végel-
méletek melletti másik meghatározó szellemi forrást – mind a spanyol építész, mind az ANY (konfe-
renciák, folyóirat és könyvek) számára – Deleuze munkássága jelentette, mivel az alkalmas az építé-
szet helyének keresésére más diszciplínák közötti viszonyában. A bonyolult nyelvezet és a szerte-
ágazó gondolatmenet épp annyira áthatja az építészetelméletet, amennyire ez az ellenkező irány-
ban is igaz; bizonyíték erre John Rajchman folyamatos – bár utólagos – Deleuze-interpretációja, de 
még inkább Bernard Cache (1995) redő-elméletre alapvető befolyással bíró Mozgó Föld-kötete.20 

A szabadon, diszciplínákon át kapcsolódó (”redőző”) diskurzusban látta tehát az állandó ANY-
résztvevők zöme nem a ”válságra” adható megoldások kulcsát, hanem a róla való gondolkodás 
eszközét és terepét. A ”válság” fogalma természetesen nem a 2008 körüli konkrét értelemben 
használatos itt, hanem a történelem és a művészettörténet vége, a kései (globalizálódó) kapitaliz-
mus mindent piacosítása és a digitális forradalom által indukált problémák és lehetőségek viszo-
nyában, a korszakváltás feltételezésében. Az ”új létszemlélet” szerint a világ 

a felgyorsult ideiglenesség és a bizonytalan szociális változások,[…] a rendszertelenség, az in-
stabilitás és a széttartás képeivel – egyszóval nemlineáris viszonylatokkal – jellemezhető, ahol 
jelentéktelen okoknak súlyos és beláthatatlan következményei lehetnek. A múltat mindinkább 
felfoghatatlan, a jelennel összemérhetetlen eredetként érzékeljük; a jövő kiemelkedése a je-
lenből, úgy tűnik, megjósolhatatlan és meghatározhatatlan. (Rodowick 1997, pp. 15-16. Ma-
gyarul: p. 41)21 

                                                 
19 Első megjelenése a fokozatosan épülő Deleuze-életműben a Foucault-kötetben (1988, francia eredeti: 1986). 
20 Bővebben lásd az értekezés Folding fejezetét. 
21 René Thomnak (1976) az idézetre rímelő és az összetett rendszerek leírásához használható katasztrófaelméleti modelljé-
re az ANY-ben és körülötte lépten-nyomon hivatkoznak. Az elképzelés alapja a differenciál-topológia, melynek segítségé-
vel a világ működése geometriailag modellezhető – részben innen származik Cache elméletének illusztrálása is. A kataszt-
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2. Nevezzük dekonstrukciónak 

2.1. Piszkos elmélet felé: differencia-filozófiák építészeti interpretációi 

Az építészetelmélet 80-as évek végi szerepét keresve alapvetően két helyre kell visszahivatkozni. 
Egyfelől 1968-ra, mint a modern jelképes végére – egyben a posztmodernitás és bizonyos olvasa-
tokban a globalizáció kezdetére is.22 Ez az irány jelenti a modernitás (a felvilágosodás) racionalitá-
sából való kiábrándulás következtében megalapozott kísérleteket, melyek a szellem, az egyéni fan-
tázia felszabadítására és emancipációjára törekedtek. A másik alapvető referencia, a nagyjából 
ugyanekkorra bekövetkező ún. nyelvi fordulat, mely a kultúra egész területét kommunikációként 
fogta fel, s ekképpen az interdiszciplinaritás eszköze volt, vagy még inkább: diszciplínák felett állt.23 
Részben a kultúra általános nyelvi fordulata által erősödik meg az építészetelmélet szerepe is a 
hetvenes évekre. Azonban, mivel ez kétszintű fordítást jelent – jellemzően franciáról angolra törté-
nő nyelvi és diszciplínák közötti átvitelt –, az eredmény alapvető torzulásokat szenved az eredeti 
gondolatokhoz képest. Így helyesebb lenne ”nyelvi ferdületről” (is) beszélni, mely jelenség az in-
terpretáció kultúrájának sajátos karaktere. Ugyanakkor megkülönböztetendő szándékolt és ”fi-
gyelmetlen”, divatszerű változata: az utóbbi elsősorban arra vonatkozik, hogy például az (épí-   
tész-)interpretátor gyakran nem számol az átültetendő elmélet eredeti kontextusával, jelen eset-
ben leginkább 1968 és következményeinek francia kultúrközegével.24 

Mint már szó volt róla, a posztmodernitásban a (nagy) igazság helyét személyes vélemények so-
kasága váltotta fel. Ezen egyediség működtetésének terepe az interpretáció, hiszen az új olvasat 
már mindig valamilyen létező szöveg/tárgy sajátos horizontú kommentárja, az új gondolat vagy 
jelentés egy másik munka differenciált olvasata. Ezek ”hermeneutikai korunkban” szemben állnak a 
természettudomány (modernitásbeli) kauzális, ”objektív”, a tárgyakra vonatkozó magyarázat-
módszerével, mert értelmező, reflektív tudást nyújtanak: az értelmezés tudománya nem rendelkezik 
a tárgyiasság és az eredetiség ideájával, és a biztos-zárt-egyértelmű ideológiai háttérrel. A differen-
cia-filozófiák – ahová Derrida, Deleuze és Michel Foucault munkásságát is sorolhatjuk – ezt a gon-
dolatmenetet követik különböző nézőpontokból: a filozófia történetét képező zárt, integráló, logi-
kus gondolatmenetek és szabályrendszerek, valamint az „azonosító, identifikáló és ezáltal egysége-
síthető, általánosítható fogalmak” érvényüket vesztették a posztmodernitásban (Orbán 1994, p. 
49), s ezeken túllépve, őket elmozdítva megy végbe az ész uralmának kritikája. A logikus gondo-
latmenet, a filozófia nem szűnik meg, hanem fikcionálttá (értsd: hangsúlyosan irodalmi nyelvezetté, 
játékká) válik.25 

                                                                                                                                                         
rófaelmélet folytonos események (differenciálható függvények, territórium-felületek) diszkontinuus eredményeit írja le. 
Ha a stabil, nyugalomban lévő rendszerbe változást előidézni akaró hatás érkezik, akkor azt ellenhatásként a rendszer el 
akarja nyelni; katasztrófa akkor következik be, ha a hatás már nem nyelhető el, túl erős: tehát a függvény megtörik. A 
rendszer ekkor egy másik állapotba kerül, ahonnan nincs folytonos visszaút a régi stabilitásba. 
22 A diákmozgalmak és 1969 Woodstock-ja mellett mind ezek kiváltó (ellen)okait (a polgárjogi egyenlőségharcot vagy a 
vietnámi háborúval szembeni ellenállást), mind párhuzamos következményeit (a filmművészeti újhullámot vagy a RAF 
radikális terrorista kritikáját) is érdemes megemlíteni. Az építészeti korszakolás 1968-at határként tételező mintáit lásd 
például: Hays 1998b és Mallgrave 2011. 
23 Itt a hivatkozási alapokat Ferdinand Saussure századelejei strukturalizmusa és kortársa, Charles Sanders Peirce szemioti-
kája, vagy Noam Chomsky hatvanas évekbeli generatív nyelvtana, illetve ezek kritikája, a jelölő és a jelölt viszonyának 
nemegyértelműségét tételező gondolkodásmód adta. 
24 Az építészeti kontextusban mindig kérdéses, hogy milyen mértékben fordulnak az építész-gondolkodók eredeti forrá-
sok vagy azokat összefoglaló, értelmező munkák felé. Ekképp jelen értekezés számára is alapvető fontosságú, hogy ere-
deti ”külső” szövegeket vizsgál és összehasonlítja azokat belső értelmezésükkel, vagy kifejezetten az építészeti hatást 
vizsgálja, és abból fejt vissza gondolati modelleket a lényegretörő, az összefügéseket bemutató szövegek felé. Az érteke-
zés az előbbi módszert választja: nagy ellipszisekkel ugyan, de az eredeti források felé fordul, mert így az is kirajzolódhat, 
mi és miért vész el azokból az átiratokban. 
25 Bizonyos nézőpontból meglehetősen furcsa, hogy a felvilágosodás racionalista gondolkodásának, vagy annak modern 
változatának kritikáját is az elmélet által akarják elvégezni mind a filozófusok, mind Eisenman. A szigorú-következetes ész 
ellen a játékos ész által veszik fel a versenyt, az építészetben szemben állva például a Coop Himmelb(l)au tudatalattit 
használó anti-akadémikus kísérleteivel (lásd részletesen később). 
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Az ANY-ben is megjelenő vonulatok a modern racionalitást és egyértelműséget, valamint a ka-
pitalista, kizárólag a mennyiségi kimutatást elfogadó pozíciót kritizálva a filozófia és a differencia-
elméletek mentén csavarnak egyet az építészeti gondolkodáson, létrehozva az ebben az érteke-
zésben ”piszkos építészetelméletnek” nevezett irányokat. Ezek – szemben a modern és a minimaliz-
mus racionális egyszerűségével és egyértelműségével – komplexek és ellentmondásosak, egyéni 
értelmezésekkel, dinamikus fogalmi rendszerekkel, interdiszciplináris és fikcionált megközelítések-
kel dolgoznak a szilárd, intézményesült, logikusan építkező gondolatmenetek ellentéteként.26 

Az értekezés megkísérli az építészeti gondolkodást, illetve tervezési folyamatot kommunikáció-
elméleti modellnek tekinteni és annak változását a vizsgált időszakban végigkövetni. A modell 
(kapcsolatrendszer) hármas tagolású: a szó, illetve a rajz vagy diagram látszólag hidat teremt jel és 
jelentés, gondolat (idea) és kép (forma) között. Azonban mivel ez a híd a nyelvi fordulat és a diffe-
rencia-filozófiák alapján nemegyértelműnek, mozgó útnak tekintendő, a jelöltségi viszonyban el-
csúszást kell feltételezni. Ahogyan a dekonstrukció kedvelt illusztrációja mondja: a ”mackó” szó 
kontextustól, illetve a kommunikációban résztvevők pozíciójától függően jelenthet erdei állatot, 
sportmelegítőt vagy széfet is.27 De Solà-Morales értelmezésében (1997a, p. 7) „azon képesség lehe-
tősége, hogy sajátos karaktereket tulajdonítsunk egy adott helyzetnek vagy tárgynak, a differenci-
án alapul”. Vagyis ha építészeti kijelentést akarunk tenni, akkor másképpen kell tekintenünk az épí-
tészet történetének (diszciplínájának) jeleire és az azokat működtető rendszerre, s ki kell mozdíta-
nunk őket rögzítettnek vélt helyzetükből: be kell őket piszkolni. 

2.2. Az építészettörténet vége a piszkos elmélet szövegeiben és projektjeiben 

A modern manifesztumaihoz hasonlóan programadók a piszkos elmélet szövegei, a velük pár-
huzamos vagy későbbi gyakorlati munkát is magyarázók. Sőt, az alább elemzett két nézőpont, 
szerzőik iskolateremtő munkájának köszönhetően, jóval messzebbre is elhatott, mint pusztán a 
(szerzői) életművek tették volna: Eisenman és Koolhaas28 1980-as évekbeli alapállásának tisztázása 
az építészetelmélet későbbi történéseit is magyarázza. Mellettük a piszkos elmélet csúcsát – egy-
ben a legnehezebben megérthető 90-es évekbeli építészetelméleti szövegeket – Bernard Cache 
(1995) és Greg Lynn (1998) írásai jelentik.29 Közös jellemzőjük, hogy a diszciplinaritás mibenlétével, 
a különbség témájával és eszközeivel, egyfajta közvetetett, ”ködösített” gondolatépítéssel (terve-
zéselmélettel) foglalkoznak. 

Eisenman és Koolhaas ”kétféle” építészeti végelmélete jól illusztrálható Mies van der Rohe-
félreolvasataikon keresztül. Ezek történeti szintje arról szól, hogy az ezredvégi építészek megálla-
pítsák a miesi modernségtől mérhető távolságukat – bár jelen esetben inkább a közelség az adek-
vát kifejezés. Sem a modern(izmus)t, sem az azutáni időszakot nem értelmezik történeti törésként, 
a szakadásos modell használata helyett kapcsolódási pontokat keresnek az egyéni interpretáció 
szerint. Eközben – megválaszolva, hogy miért fordulnak Mies felé – azt a sajátos hozzáállást is vizs-
gálják, hogyan és mennyire ”nézett szembe őszintén” a mester a modernitás feltételeivel.30 

                                                 
26 A ”differenciált terep” veszélyeire hívja fel a figyelmet Jean Bricmont és Alan Sokal (1998) Intellektuális imposztorok. 
Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal című kötete, mely szkeptikus a posztmodern keretáthágó, rációt és 
logikát elutasító és az egyéni fikció felé mozduló ”új elméletek” divatjával szemben. A (klasszikus) természettudomány 
felől vizsgálja elsősorban a francia posztstrukturalisták interdiszciplináris munkáit, s igyekszik kimutatni azok gondolat-
meneteinek, fogalomhasználatainak önkényességét, ellentmondásait, általánosításainak problémáját. 
27 Bacsó Béla szóbeli közlése nyomán. 
28 Bár úgy tűnik, hogy Koolhaas ”gyakorlatiassága” kilóg az itt felsoroltakból, a következőkben bebizonyosodik, hogy a 
szövegekkel trükkös játékot folytat, s még a pragmatikus célokat is elbújtatja a szó szerint fiktív közegben. Pontosan úgy 
használja az ún. ”építészeti irodalmat” (Koolhaas & Mau 1995 vagy Koolhaas & AMOMA 2004), mint Bret Easton Ellis az ún. 
”szépirodalmat”: a regénytestbe alacsonyabb rendű műfajok (horror vagy pornó) és reklámok is integrálódnak. (lásd pl: 
American Psycho, Vintage Books, New York, 1991. Magyarul: Amerikai Psycho, ford: Bart István, Európa, Budapest, 1994) 
29 Közvetett előzményként Daniel Libeskind (1991) vagy Bernard Tschumi (1996) korai szövegei is említhetők. 
30 Hasonló módon közelített a témához Libeskind is a mára kanonizálttá vált berlini City Edge projektjében (1988), melyet 
Miesnek ajánlott. (8. kép) 
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A nyolcvanas évekre Eisenman a formai au-
tonómia vizsgálatába és – a logoszt demiszti-
fikálandó – a tudományos elmélet fikcióval való 
dúsításába fogott, míg Koolhaas a tipikus met-
ropoliszban és a tömegkultúrában (a kultúr-
iparban) kereste az építészet mibenlétét és 
fenntarthatóságát. Mindketten folytatni (kitágí-
tani, újraértelmezni) akarták a modernt, miköz-
ben mind a fogalomról, mind magáról a disz-
ciplínáról különböző volt az elképzelésük. 
Eisenman a nyugati építészet önmagán belüli, 
önmagából fakadó ”igazi modernizálását” tűzte 
ki célul a diszciplináris önreferens jelölőrend-
szereket használva. Közben Koolhaas szerint a 
nyugati építészet(történetnek) jött el a vége a 
világváros kialakulásának folyamatával (mint 
építészeti ”párhuzamos univerzum” létrejötté-
vel), illetve a magas és tömegkultúra határainak 
elmosódásával; kritikája tehát ebből a nem-
építészeti (nem kanonizált történeti) pozícióból 

érthető meg. Vagyis Eisenman tagadása abban nyilvánul meg, hogy radikálisan befelé fordul a 
diszciplinaritásba (ez az autonómia tisztasága), Koolhaasé pedig abban, hogy ugyanígy tesz, de 
kifelé fordulva (ez a piac ”mocska”). Így az amerikai Eisenman mint az európai bázisú magas vagy 
elitkultúra keretei között mozgó építész alternatívája lehet az európai Koolhaas mint az amerikai 
bázisú tömeg vagy popkultúra keretei között mozgó építész.31 Az önmagán belül is elkülönböződő 
egykori ”építészettörténet” ezzel ér véget, amennyiben kizárólagossága megszűnik, a történtek 
hatása széleskörű a gyakorlatban is, a kánon határai pedig elmozdulnak. 

A klasszikus vége: A kezdet és a vég vége című írásában Eisenman (1984) az építészet ”igazi mo-
dernizálásának” okát abban látja, hogy az építészeti modernség még mindig a történeti vagy klasz-
szikus szemlélet terméke, nem pedig adekvát válasz az ipari, majd információs kor által felvetett 
kérdésekre.32 Míg a reneszánszig saját nyelve által, saját magán belül maradva tudta kifejezni a je-
lentést az építészet, addig a klasszikus kor szemlélete állandó, elsősorban múltbeli hivatkozásaival a 
történetiséget hirdette, s „fikciókat” gyártott és használt annak érdekében, hogy (például formai) 
döntéseit igazolni tudja. Az igazolást a korszellemnek való megfelelni akarás követelte meg, s ez a 
korszellem rendre a legitimáló eredetek kérdése körül forgott. Ezek előbb természeti világok vagy 
ideálisnak vélt régmúlt korok voltak, majd a modern esetében a funkció és a technika. (9. kép) 
Azonban a huszadik század végén, utólag, a klasszikus kort már nem értékelhetjük fikciós tényezők 
által meghatározottnak, az innen már szimulációnak tűnik, hiszen a formához rendelt egyértelmű, 
mindenki által elfogadott, ideális, örökérvényű valóság nincs többé.33 

                                                 
31 Érdemes lenne kifejteni ezt a transzatlanti mozgást, különösen Theodor Adornohoz (kulturális sokk az amerikai emigrá-
cióban) vagy Reyner Banhamhez (Los Angeles mint az európai város alternatívájának tételezése) kapcsolva. 
32 Elemzését bővebben lásd: Bun 2009g. 
33 A másik oldalról (és a mából tekintve): az igazságfogalmak érvénytelenedésével ma csak az ”létezik”, amit látunk, érzé-
kelünk, ami hatással van ránk. A médiában (a tömegszórakoztató iparban), mely elsősorban a gazdasági szektor vagyis a 
fogyasztói kultúra érdek-szócsöve, bármilyen jel többé már nem a primer ”valóságra” vonatkozik, hanem a médiára ön-
magára (filmre, újsághírre, sztárokra, slágerszövegekre és társaikra): ez az univerzális szimuláció világa. 

„fikciók” eszme klasszika klasszikus            és modern szimuláció ma (disszimuláció) 

ábrázolás ............ jelentés ........... önmagából fakadó ................ külső jel ......................... funkció (hasznosság) ................. abszencia (távollét) 

ész .......................... igazság ............ magától értetődő ................... meghatározottság .... ráció (okozatiság) ........................ szingularitás 

történelem ......... időtlenség...... létező (idővel szemben) ...... múlt vs. korszellem ... oppozíció (folytonosság) .......... aktualitás 

8. kép. Libeskind: City Edge modell, IBA-Berlin, 1987 

9. kép. Eisenman „A klasszikus vége: A kezdet és a vég vége” című szövegének rendszerét összefoglaló mátrix 
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Ahogyan Eisenman írja, 

amikor megszűnik a különbség az ábrázolás és a valóság között, amikor a valóság csak szimu-
láció, akkor az ábrázolás elveszti jelentésének a priori forrását, és önmaga is szimulációvá vá-
lik.[…] A klasszikus vége azt jelenti, hogy megszűnik a végcél, mint a haladás, illetve a törté-
nelmi fejlődés értékekkel felruházott eredményének mítosza. (Eisenman 1984, p. 159 és 169. 
Magyarul: p. 324 és 332.)34 

Mivel azonban a ”korszellem” megmutatkozása természetszerűleg mindig elkerülhetetlen – olyan 
értelemben, hogy az interpretáció kerete szükségképpen mesél róla –, inkább az építészet fogal-
mát, a diszciplínát magát kell újragondolni: a külső vonatkozás (ábrázolás) helyett a belsőből 
fakadás, a kijelölt univerzális folyamat (ésszerűség) helyett az egyedi szemlélet, a folytonosság 
(történelem) helyett a mindig keletkezés tényezői mentén. Ám nem új modellt kell felállítani, 
hanem önálló beszédmódot (nyelvezetet) kell megteremteni az építészet számára: egy kreált, fiktív, 
koncepciózus közeget, mely egyesíti a (külső) jelentéstől való mentességet, a tetszőlegességet vagy 
önkényességet, és az idő nélküliséget. Ez már nem szimuláció, hanem nem-klasszikus építészet, 
disszimuláció: „míg a szimuláció a valóság és az ábrázolás közötti különbség elkendőzésének a 
kísérlete, a disszimuláció a valóság és a látszat közötti különbséget érintetlenül hagyja” – mondja 
Eisenman (uo. p. 166. Magyarul: p. 330). 

Autonóm-formalista kutatása során az építészettörténetben mint rendszerben azokat a ponto-
kat keresi, ahol a belső (diszciplináris) elemek, szabályok és ezek kapcsolatrendszere időről időre 
elkülönböződik önmagától.35 Hogy ezt felfedje, az építészet szövegszerű analízisén dolgozott (lásd 
nyelvi fordulat): ellentétben az irodalommal, a tiszta szöveggel, mondja, az építészetben mind a jel, 
mind annak tárgya jelen van. Az oszlop, melynek tartószerkezeti feladata van, mind formájában, 
mind támasz funkciójában „olvasható”. Eisenman ezért félreolvassa azt, és a szimbólumot és a for-
mát lekapcsolja a tárgyról annak érdekében, hogy valóban modern vagy nem-klasszikus legyen a 
diszciplína. A cél a szimbolikus tartalom – vagyis a jel megjelenítésének – levetkőzése és az ezt 
fenntartó mögöttes szerkezet (textus) feltárása. Meg kell tehát szabadulni az építészeti szöveg ha-
gyományos természetétől, ti. az ember szimulációjától a szerkezetben, az arányokban, a szimmetri-
ában. 

Mies is szakított ezzel a humanista ha-
gyománnyal, miközben megtartotta a mö-
göttes szövegszerkezetet, mondja Eisenman 
(1986). A mester korai európai épületeit ele-
mezve arra a megállapításra jut, hogy bekö-
vetkezett az életműben egyfajta „tudattalan” 
elmozdulás a klasszikus (megjelenítő vagy 
szimbolikus) építészettől a szövegszerű 
(önreferenciális) felé. Bizonyításképpen a fal, 
az oszlop, az anyagok szemantikáját vizsgálja; 
például a Barcelona-oszlop – az előbbiek sze-
rint – jel és nem szimbólum. (10. kép) A ke-
resztforma, a polírozott, tükörszerű rozsda-

                                                 
34 [when there is no longer a distinction between representation and reality, when reality is only simulation, then          
representation loses its a priori source of significance, and it, too, becomes a simulation.[…] The end of the classical also 
means the end of the myth of the end as a value-laden effect of the progress of direction of history.] 
35 Le Corbusier-től Terragniig vizsgálta és kapcsolta keresztbe az atipikus, egyedi eseteken alapuló (modern) kánont. 
Egymás ellen formai alapon játszotta ki őket, miközben Mies – különböző célzatokkal – szinte sosem hiányzik a játéktér-
ről. Például korai szövegekben azért kritizálta a Smithsonokat, mert nem voltak képesek dönteni a „homlokzat” (vagyis le 
Corbusier külső és belső, tartalom és forma közvetlen kapcsolatát megjelenítő expresszionista esztétikája) és a „hártya” 
(Mies ikonográfia nélküli és ezért neutrális klasszicizáló esztétikája) között. (Eisenman 1973) Másik esetben Philip John-
sont vádolta meg: egyfelől (mint történészt) a modernizmus és a Nemzetközi Stílus összemosásával, másfelől (mint gya-
korló posztmodernista-építészt) azzal, hogy Miest „bunkósbotként használta a funkcionalizmussal szemben”. (Eisenman 
1977, p. 92) 

10. kép. A Barcelona-pavilon nem-klasszikus oszlopai (rajz: BZ) 
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mentes acél felület és az a félrekomponált rend, melyben az oszlop elhelyezkedik, a tartószerkezeti 
megjelenítés hiányát jelzik. Mies félreolvasásának eredménye ekképp egy építészeti jelrendszer, 
vagy szöveg, ahol a jelentés a jelenlét és a távollét közötti ellentét jelenlétén keresztül jön létre – 
Eisenman interpretációján keresztül. Ez a „jel jele” (uo. p. 96), mely a klasszikus és a modern közötti 
ellentétek vonzását, a piszkos elmélet egyik alapvető lényegét teremti meg. 

Közben Koolhaas álláspontja (1978) az egyedi formai megközelítésen alapuló teljes modern ká-
nonnal szemben, de inkább azon kívül helyezkedik el; a tipikust, a név nélkülit, a nagyszámút vizs-
gálja. Az építészeti moderniz-
musnak egy másik, de az 
Eisenmanéhoz hasonlóan sajátos 
olvasatát adja, mikor az esszenciá-
lis metropolisz, Manhattan 20-dik 
század elejei kvázi spontán fejlő-
dését tárja fel. Modelljében a mo-
dern város fejlődéstörténete jelleg 
nélküli növekedés: szinte függet-
len a formától és gyökerei a met-
ropolisz tolulásában36, sűrűségé-
ben és nagyságában (ebben a 
kronologikus sorrendben) lelhe-
tők fel. 

Mies itt a jelleg nélküliség vagy az Amerikában született tulajdonságok nélküli „tipikus terv” el-
lenpontjaként kerül képbe. (11. kép) Ez utóbbit Koolhaas úgy jellemzi, 

mint nullafokú építészetet [annak hagyományos értelmében], 
mint olyan építészetet, mely levetkőzte az egyediség és sajátosság 
minden nyomát.[…] Ez annak az Építészettörténetnek a Vége, 
mely nem más, mint az atipikus terv hisztérikus fetisizálása. 
(Koolhaas 1993, p. 336)37 

A tipikus terv karaktere a formátlan vagy absztrakt üzleti szükségle-
tek meghatározatlanságából származik, ekképpen alapvetően 
Nyugati: „magának a modernitásnak a lenyomata” (uo. p. 339). 
Mivel nem európai, ideológiamentes és neutrális. Nem funkciona-
lista, így mentes a tartalomtól is. Ilyen értelemben pedig Mies korai 
felhőkarcolói a legtökéletesebb atipikus tervek – az európai klasz-
szikus városszövet kontextusában. Sőt, Koolhaas nézőpontjából az 
építészet a kozmopolita életstílus háttere és ez a stílus határozza 
meg az épület alakját, héját. Így tipikus és értékes nem egymás 
ellentettjei, mely állításnak a legjobb példái Mies kései magasházai 
Amerikában (12. kép): ezek a legegyszerűbb, a városi rács által 
meghatározott zárt dobozok, melyeket azonban európai érzékeny-
séggel helyezett el és formált meg részleteiben a mester.38 

                                                 
36 A Tolulás [congestion] Kultúrájáról Koolhaas már 1850-től kezdve beszél. Mint a vértolulás, a vér felhalmozódása, bősé-
ge és a vérnyomás megnövekedése az emberi szervezet egy pontján, ekkortól az élet minden fontos területe minőségi-
leg és mennyiségileg is elkezdett Manhattanbe áramlani, hozzájárulva annak (tovább növekvő) sűrűségéhez. 
37 [It is zero-degree architecture, architecture stripped of all traces of uniqueness and specificity. […] It is the End of Archi-
tectural History, which is nothing but the hysterical fetishization of the atypical plan.] 
38 Koolhaas ”szó szerinti” Mies-olvasata a rotterdami Kunsthal (1987-92), mely ugyan kortárs épület, de modernista fel-
hangokkal. Szerkezetét nagy odafigyeléssel megformált oszlopok tartják, melyekből viszont számtalan féle van; korára 
jellemző anyagokból készült, de jellemzően mindennap használatosakból és nem high-tech termékekből; részben kővel 
burkolt a homlokzat, de a tektonikának ellentmondó módon; a kívülről egyszerű doboznak látszó forma belül bonyolult, 
egymásba kapcsolódó tereket tartalmaz, és így tovább. További ”forma kontra tartalom” interpretációként értelmezhető 

11. kép. Azonos korú amerikai tipikus tervek és Mies európai atipikus magasháza 

12. kép. Mies van der Rohe: 
Seagram Building, Chicago, 1954-58 
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Az interpretációs piszkos elméletek épülettervek, projektek szintjén is követhetőek, bár – a jobb 
láthatóság kedvéért – különböző korszakokból hozott példákon keresztül. Eisenman 2000-ben a 
berlini Spree-háromszögbe elhelyezendő felhőkarcolójához Miesnek a környékre tervezett két le-
gendás tornyát használta fel (13. kép): az épített vagy eltemetett-rejtett kontextusok helyett a telek 
fiktív történelmét használta fel. Az ”általános” alaprajz a két miesi alaprajz közötti, a morphing digi-
tális technikájával egymásba olvasztott forma, mely aztán a vertikális tengely körül elcsavarodik. 

Koolhaas 1986-ban a Milánói Triennálén a Barcelona-
pavilon rekonstrukcióját végezte el. (14. kép) Számára a kiindu-
ló probléma kétrétegű volt. Egyfelől az egyre gyakoribb és 
egyre népszerűbb építészeti kiállításokat akarta kritizálni, me-
lyek ”leminősítik” a diszciplínát, mivel nem veszik figyelembe 
annak összetettségét vagy viszonyrendszereit (megbízókat, 
használatot, technológiát, stb.), ennél fogva az eredmény kvá-
zi- vagy ál-építészet lesz. Másfelől, éppen ekkor építették újjá 
Barcelonában az ”eredeti” pavilont, melyet több mint ötven 
éve bontottak le: Koolhaas (1995, p. 47) ezt a rekonstrukciót, 
ahogyan szarkasztikusan fogalmazott, nem tudta megkülön-
böztetni a Disney-jelenségtől.39 Milánóba így egy a „kiállításról 
szóló kiállítást” tervezett, vagy, ha Eisenman szavait használjuk, 
a jel jelét. Valójában a Pavilont olyannak építették fel a palazzo 
kiállítóterén belül, mint amilyen az eredeti volt, kivéve azt az 
apróságot, hogy a terem íves volt, így a makett-épületnek is 
hajlítottnak kellett lennie. Mi több, Koolhaas irodája, az OMA40 
megírta a ”le-nem-bontott” Pavilon fiktív utóéletét (ál-
mitológiáját), mintha nem csak fél évet élt volna az 1929-es 
Világkiállításon. A használhatatlan kvázi-épület vitriolos törté-
netét szintén kiállították a meghajlított pavilonban komoly 
multimédiás háttér segítségével.  

 

                                                                                                                                                         
a miesi amerikai nagyprojektek visszaköszönése Koolhaas párizsi Jussieu könyvtárától (1992) a berlini Holland Nagykö-
vetségig (997-2003) tartó sorozatában, amennyiben mindegyik tiszta, hűvös és neutrális dobozkerete a forró és bonyolult 
metropolita életet rejti vagy sejteti maga mögött. 
39 Az ”igazi” történetet lásd részletesen: Dodds 2005. 
40 Office for Metropolitan Architecture, melyet Koolhaas 1975-ben alapított Elia és Zoe Zenghelis-szel, illetve feleségével, 
a képzőművész Madelon Vriesendorp-pal. 

14. kép. Eisenman: Spree Dreieck 
felhőkarcoló-terv, Berlin, 2000 

13. kép. Koolhaas (OMA): görbített Barcelona-pavilon, Milánó, 1986 
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Első ránézésre – a kortárs kánonban nem jegyzett – projektek Mies munkájának (”örökségének”) 
kifordításai; banálisnak és önmagukért valónak tűnnek. Ám tiszta koncepciójuk és didaktikus kinyi-
latkoztatásuk teszi alkalmassá őket arra, hogy a posztmodern vagy végelméleti ideák megtestesü-
léséhez közelebb férkőzzünk. 

Először is, olybá tűnik, hogy a szerző valóban halott és nincs eredeti műtárgy sem. A szabad in-
terpretáció jelzi Eisenman és Koolhaas sajátos gondolkodását, ugyanakkor a nevükről mint szerzők-
ről (vagy inkább félreolvasókról) a terveikre mint átírt szövegekre eltolódó hangsúlyt is. A két épí-
tész ráadásul továbbmegy, hiszen időről időre előszeretettel kapcsolják össze saját projektjeiket. 
Eisenman Cannaregio tervébe 1978-ban saját korábbi XIa jelű házát helyezte el (ráadásul többször, 
több léptékben), majd az egész munka Párizsban, a la Villette-park egy parcellájában landolt.41 
Koolhaas éppígy szereti hirdetni elképesztő ötletét, miszerint az Y2K jelű holland családi ház 1998-
as alapszerkezetét és formáját használták fel egy éven belül a jóval nagyobb léptékkel és prog-
rammal bíró portói Casa Musica terveihez. Igaz a konceptuális (ön)kapcsolódás a Jussie könyvtár és 
a berlini Holland Nagykövetség közötti épületsor folytonos belső szalaggá szervezett belső tereire 
is. (15. kép) Ám Eisenman és Koolhaas csak a mester nyomait követik, mivel Mies is folyamatosan 
fejlesztette a szabad alaprajz és a szerkezetformálás kapcsolatát vizsgáló koncepcióit mind a korai 
európai házakban, mind az amerikai nagy közösségi épületekben. 

A második megállapítás szerint, amint az életműveken belüli szabad átjárások is mutatják, a 
modernista funkcionalizmust az építészeti diszciplína textualitásának alárendelt tényezőként keze-
lik.42 

És végül, ahhoz hogy elmesélhető legyen a felhőkarcoló-klón és a pavilon-klón koncepciójának 
legendája, mindkét építész a technológiát hívta segítségül. Eisenman a számítógépet használta az 
épületforma létrehozásához és a tervezési (formai-transzformációs) folyamat transzparenssé téte-
léhez, míg Koolhaas média-felületeken, képeken, videón és hangokon keresztül mutatta be pavi-
lonjának nem létező történetét. Vagyis az immateriális magas technológiák és a valóságon alapuló, 
de fiktív koncepciók hangsúlyos virtuális kombinációjának célja az, hogy kritikai megfontolásból 
feltárják a kortárs képalapú kultúra természetét, mely ellentmondásos, a megjelenítést célzó, és 
nem több, mint ami a felszínen látható. 

                                                 
41 Mind a ”szerző halála” tematikát, mind a konkrét projekteket lásd bővebben a dekonstrukció fejezetben. 
42 Úgy, ahogyan azt Eisenman az Oppositions egyik alaptételeként 1976–ban kikiáltotta. (Lásd az ötödik fejezetben!) 

15. kép. Koolhaas (OMA): különböző épületbelsők szervezeti redőzete 
Felül: Jussieu-könyvtár, metszet, Párizs, 1992. Alul: Holland Nagykövetség, alaprajz, Berlin, 1997-2003 
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2.3. Stíluskeresés helyett módszertani modell 

Az 1980-as évek közepén az addig teoretizáló építészek nagy része – bár egy-egy nagyobb, kö-
zösségi megbízáshoz jutott hozzá – továbbra is elméleti megközelítésekkel élt, kitartva az építé-
szetről való gondolkodás lehetőségét biztosító kritikai-interdiszciplináris hozzáállás mellett. Rész-
ben szándékosan, részben mintegy automatikusan, a ”korszellemből” és a diskurzus témáiból adó-
dóan kerültek kapcsolatba Jacques Derrida francia filozófus dekonstruktív hozzáállásával és kísérel-
ték meg annak építészetre való ”ferdítését”. Ebből a nézőpontból az építészeti dekonstruálás gon-
dolkodásmód és nem esztétikai-formai közösség (”dekonstruktivizmus”), mint ahogyan azt Philip 
Johnson és Mark Wigley 1988-as New York-i kiállítása tételezi és annak hatása jelzi.43 Miként a klasz-
szifikáció stiláris megközelítésű volt, a továbbgyűrűzés is az asszimetria, a ferdeség, a gravitációval 
dacoló épületméretű konzolok és hasonlók látványos alkalmazásában merült ki.44 Ugyanakkor ép-
pen az elmélet és a gyakorlat közötti minél szorosabb viszony kialakításának igénye a teoretizáló 
építészek részéről azt eredményezi, hogy mégis lehet beszélni dekonstruktív formákról, illetve, 
hogy nem éles az elválasztás teoretikus és formalista dekonstrukció között. Frank Gehry kiváló pél-
dául szolgál: építészetét általában formalis-
tának állítják be, de saját háza másról is me-
sél. (16. kép) Ez volt ugyan a kiállításon való 
részvételének is az alapja, ám megfontolásai 
a dekonstruktív gondolkodás jellemzőit is 
magukon viselik, tovább mutatnak. A meglé-
vő provinciális tengerparti vityilló tengelyes, 
szimmetrikus, nyeregtetős alakzatát a kör-
nyéken egyébként jellemző ipari anyagokkal 
és szerkezetekkel dolgozva, szilánkdarabok-
kal bővítette ki az építész 1978-ban: a lakó-
kocsik által uralt, bezárkózott környezet 
szándékolt kritikája érdekében, akkor ”pol-
gárpukkasztó” módon (Gehry 1991, p. 188). 

Az építészeti dekonstrukció jelenségére – és nem az általa elfedett ”névre” – való igény hátteré-
ben természetesen összetett folyamatok állnak, melyek általánosítására törekedni nem lehet.   
Mégis, a lényeg megragadására két vonalon lehetőség nyílik. Egyrészt az építészetről való gondol-
kodás elméleti megalapozottsága az 1980-as években már nemcsak a modernitás (funkcionalista-
racionalista irányítottsága) ellen küzdött, hanem a már erre érkezett kritikákat – a strukturalizmust, 
a fenomenológiát vagy a posztmodernizmust – is vizsgálta. Megtartva a hatvannyolcas 
ellenkulturális alapokat és kritikai küldetéstudatot radikálisan más, ”avantgárd” utat, módszert és 
formát keresett összetett, nem-egyértelmű, nem-technicista modellje hatásos megjelenítéséhez.45 

Másrészt, az építészeknek figyelembe kellett venni újonnan megjelenő, gyakorlatiasabb igénye-
ket is, melyek részben a piac felől érkeztek: ”erős kontextusokban” kellett elhelyezni összetett prog-
ramok sorát egyre nagyobb léptékben. Eisenman posztfunkcionalista, senkiföldjén elhelyezett korai 
házmodell-kísérletei után európai történeti szövetekbe (Velencébe, Berlinbe) vagy bonyolult urba-

                                                 
43 „Deconstructivist Architecture”: 1988. június 23. – augusztus 30., The Museum of Modern Art, New York. Az erőteljes 
nyilvánosság elé való kilépést – mai szóval: reklámkampányt – támasztják alá további események; az, hogy még a kiállítás 
előtt Andreas Papadakis egy rendkívül nagy érdeklődést kiváltó londoni szimpóziumot szervezett, majd ugyanő gondo-
zott egy alapos, rendszerező, elméleti megalapozottságú, gazdagon illusztrált, ugyanakkor pontonként erőltetett kapcso-
lódásokat bemutató kötetet (Papadakis, Cooke & Benjamin 1989). 
44 A hatás mértékét jelzi, hogy noha a magyar könyvkiadás gyakorlatilag nem foglalkozott a kilencvenes években a kor-
társ építészettel, a dekonstrukció egyfajta – ráadásul nem is formai alapú! – értelmezésével még a hazai gondolkodók is 
megismerkedhettek, igaz késve, elsősorban Kunszt Györgynek köszönhetően. (Kunszt & Klein 1999 és Kunszt 2003) 
45 Egyfelől lásd ’68 utólagos programadó teóriáját Roszaknál (1969), másfelől érdemes lenne összevetni a dekonstrukciót 
mind a klasszikus századeleji avantgárd törekvésekkel, mind a szélesebb értelmű kortársi ”kísérleti” építészettel (követve 
például az orléansi FRAC Centre, a legteljesebb európai gyűjtemény anyagát, lásd: Brayer 2005). 

16. kép. Gehry saját háza, Santa Monica, 1977 



 25 

nisztikai helyzetbe, meglévő intézmények közé (Wexner Center, Columbus) tervezett, míg Koolhaas 
a holland kulturális élet új, különböző eseményeket egyszerre befogadni képes kereteit hozta lét-
re.46 

E kettős meghatározottság új fényben tüntette fel a diszciplináris kommunikáció, gondolat és 
forma viszonyát is. Különösen úgy, hogy Eisenman már korábban is a kulturális terméktől való eltá-
volodás céljából a végtermék-tárgy helyett elsősorban a létrehozás folyamatát, Koolhaas pedig a 
stiláris, kanonikus, dogmatikus, ideológia-alapú, végleges és morális döntéseket kiküszöbölendő a 
jelleg nélküli növekedés sorozatosságát helyezte középpontba. A projektek transzformáció általi lét-
rehozásához, bonyolultságuk bemutatásához a hagyományos megjelenítő eszközök már nem vol-
tak elegendőek, így általában már legalább háromféle módszert alkalmaztak egyszerre az építé-
szek. A rajz szerepe az épület reprezentálásáról a gondolkodási folyamat, a kísérletek reprezentálá-
sa felé tolódott el (majd adta át ezt a pozíciót a diagramnak). A háromdimenziós, gyakran képző-
művészeti értékkel is rendelkező modellek már közelítettek a végtermékhez, de ezek meg inkább 
az összetett térformák ”kiállításképes” bemutatását célozták meg.47 És természetesen továbbra is 
központi szerepet töltöttek be a mindenféle műfajú és szerepű szövegek, melyek az elméleti-
konceptuális hátteret adhatták (el). 

2.4. Az építészeti dekonstrukció lehetősége 

Az ”eredeti” (nem építészetelméleti) dekonstrukció kritizál és vitat minden meglévő és megha-
tározó struktúrát és szabályrendszert. Úgy tesz fel kérdéseket (ez a kérdésfeltevés gondolkodásmód-
jának legfontosabb mozzanata), hogy a válaszok megtalálása irreleváns számára, mert sokkal fon-
tosabb a kapaszkodók és relációk feltárása, mint valamiféle végleges és egész eredmény felmutatá-
sa. A diszciplínát-kérdező dekonstrukció kettős tevékenységet folytat: lebontja a műfaj eszenciáját 
(gondolati felépítményét) és elmozdítva építi újra azt.48 A de-konstruálás a problémát magát 
tematizálja és a fosztóképző jelzi, hogy a meglévő konstrukcióból nem új konstrukció keletkezik, 
hanem az eddig volt rendszer értelmének és abszolút jelenlétének el- vagy szétcsúsztatása, és ezzel 
párhuzamosan, a hiány előtérbe tolása, az egyértelmű, eleve meghatározott jelentés távolléte. 

Derrida az 1960-as évekre Freud és Husserl gondolkodását, a saussure-i strukturalizmust, a filo-
zófia történetét interpretálja egészen új nézőpontból. Azt mondja, hogy a feltételezett, meglévő, 
konvencionális-archaikus világok (jelrendszerek, a nyelv, az építészeti kánon, stb.) önmagukban 
nem léteznek, csak a szubjektum által elgondolva; mi a jelölő-jelölt viszonyt, az intenciót vagyunk 
képesek megváltoztatni. A modern elméleteket kritizálva arra törekszik, hogy megszabaduljon a 
logocentrikus (felvilágosult-racionalista) gondolkodásmódtól, hogy törölje és újraírja az én közép-
pontiságát, vagyis a logosz forrását – s ezáltal a ’jel-en-lét’ metafizikáját. Aki beszél, aki a szerző mint 
név vagy aláírás nem fontos, hiszen a mindig módosuló jelentés a hallgatóval vagy az olvasóval 
való közvetett (nyelven vagy szövegen keresztüli) kommunikáció során jön létre az adott pillanat-
ban.49 A cél tehát a jel egyértelműségének – bináris szerkezetének – megrendítése, differenciálá-
sa.50 

                                                 
46 A hivatkozott projektek sorrendben: Cannaregio városrendezési terv, 1978; IBA lakótömb-beépítés, 1981-85; Wexner 
Center, 1983-89; Hágai táncszínház, 1984-1987, és a Kunsthal, 1987-1992. 
47 A Coop Himmelb(l)au, Gehry vagy Thom Mayne számára is alapvetően fontos a rajz, mint a tervezést vezérlő médium, 
de itt inkább ”gesztustervezésről”, mintsem elméleti megközelítésről van szó, ahogyan Zaha Hadid vagy Günther 
Domenig szobrászi, képzőművészeti attitűdje is távol áll ettől. 
48 A filozófia mint gondolkodásmód, mint gondolati felépítmény az építés fogalmait használja. Elsősorban ezáltal tűnt 
igazolhatónak a dekonstruktív filozófia építészeti területen való érvényessége az építészek számára: a nyugati gondolko-
dás az építés hierarchikus metaforájára épült és a derridai dekonstrukció ezt értelmezte újra. 
49 Egyértelmű jelfogalmat rendelni egy névhez a név tulajdonosát – szélsőséges módon – jelöli meg: az embert eltörli és 
csak a jel marad. (Lásd szélsőértékként a zsidóság és a sárga csillag jelviszonyát az 1930-as években.) 
50 Számos összefoglaló, illetve értékelő munka jelent meg az irodalomelméleti, filozófiai dekonstrukcióról, annak irányai-
ról. Közülük mértékadó és magyar nyelven is olvasható: Culler 1982. 
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A modernizmus(ok) üres alapjával, tabula rasajával, továbbá az egységes rendszert és állandó 
elemeket elgondoló strukturalizmussal szemben Derrida (és Michel Foucault) az archeológiát hasz-
nálta eszközként, miszerint a világ működése leírható történeti és kulturális rétegek egymásra hal-
mozódásaként és ekképp a jelen mindig ezek újraolvasásából, újrastrukturálásából táplálkozik. 
Ebben a felépítésben folyton-folyvást nyomok – a múlt töredékes elemei vagy még inkább soha 
létre-nem-jött eredetei – bukkannak fel, de új viszonyrendszerben, olvasattól függően. Vagyis meg 
kell kérdőjelezni a kultúra rögzíthetőségét, rögzítettségét, raktározhatóságát és lehívhatóságát: 
nincs olyan, hogy valami lezárult, vége van, mert mindig is benne vagyunk az alakuló ”archívum-
ban”. Ha létezik is ősírás, az nem hozzáférhető, feltárhatatlan; mindent megelőz és kényszerít olyan 
értelemben, hogy a nyomhagyás a metafizikától való megszabaduláshoz vezethet. 

Az ábrázolásnak ebben a játékában az eredetpont megragadhatatlan marad. Dolgok vannak, 
vízfelületek és képek, egyiknek a másikra való végtelen utalása, de nincs többé forrás. Nincs 
többé egyszerű eredet. Mert a tükrözött már önmagában kettéhasad, nem csupán a saját képé-
hez való hozzájárulásként. A tükrözés, a kép, a kópia kettéhasítja azt, amit megkettőz. A spe-
kuláció eredete differenciává lesz. (Derrida 1974, 36. Magyarul: p. 65) 

Vagyis mindig az ősírás felé törekszünk, de csak nyomokat lelünk: önmagunkra és a velünk megtör-
tént eseményekre mindig másképpen, torzulva, újraírva emlékezünk. A nyom a ”most” aktualitásá-
val szemben áll, így nem létezik a felszínen és ”eredendőbb”, mint bármely eredet. Csak szimuláció 
van: úgy tűnik, mintha egyértelműség lenne, mintha jelölő és jelölt, az én és az énkép pontosan 
megfeleltethető lenne egymásnak, de az el-különböződés eltávolít, távolságot, térközt teremt 
(”mackó és mackó” között). 

 

Az 1970-es években a művészetek és tudományok interdiszciplináris kapcsolódása, különösen a 
nyelvi fordulatnak és a ’68-as csalódást követő kritikai elméletbe való elvonultság együttállásának51 
köszönhetően általános gyakorlattá vált, így Derrida revelatív hatása az irodalomkritikában ”magá-
tól értetődően” más területeket is befolyásolt. Az építészet dekonstruálása nem feltétlenül (nem 
elsősorban) építést jelent, hanem a diszciplína és az alkotó szerepének, jelentésének és kapcsolata-
inak újraértelmezését, önkritikáját. Ezt az irányultságot ugyanúgy lehet befelé fordulásként értel-
mezni, mint a filozófia (filozófiája) esetében, azonban az építészeti műfajból és az elmélet minden 
szintet kérdező voltából adódóan mégsem pusztán építészetkritika születik, hanem a tervezés fo-
lyamata is megtermékenyül. A módszeres kérdésfeltevés lebontja az évtizedek, évszázadok óta 
(nem-) működő diszciplína alapjait és elmozdítva (diszlokálva) építi újra őket egy régi-új rendszer-
ben: ezzel érne véget a ”klasszikus építészet”. Vitruvius-on túl már olyan kérdések merülnek fel, hogy 
milyen lenne az az architektúra, amely nem az emberi lakozást-védelmet szolgálná, amelyben az 
emberi/isteni hiány lenne jelen (nem reprezentálva/”megtestesítve” a metafizikát), amely nem 
szükségképpen jelentene építést? És hogy ez elképzelhető-e, vagy még inkább: építészet-e egyálta-
lán, újabb fontos problémára irányítja a figyelmet. 

Noha a modern- és posztmodern-kritikus építészeti irányt is történetesen ”dekonstrukciónak” 
hívjuk, ennek közvetlen kapcsolata a filozófiai dekonstrukcióval csak pontonként érhető tetten és 
megkérdőjelezhető. Az itt felvázolt – nem elsősorban formatörténeti – változás diszciplináris; de 
éppen emiatt – az építészet mindenkori kultúrát sűrítő-lepárló alapkarakterének köszönhetően – 
nemcsak az látható, hogy a posztstrukturalista kritikák hatása alá kerül ez a territórium (is), hanem 
hogy például az általánosabb ”végelméletek” kérdéseit önmagával szemben is alkalmazza, saját 
”nyelvére” próbálja fordítani. A többszörös áttételek, ferdítések erőteljesen absztrakt megközelítést 
kívánnak meg, miközben – ahogyan a filozófiai irány, illetve bővebben értve az interpretáció kultú-
rája is – adott kontextusoktól, illetve szövegektől függnek.52 

                                                 
51 Lásd az ötödik fejezetben elemzett Oppositions körüli diskurzust. 
52 Ennek épp az ellenkezőjére törekedett az építészeti posztmodernizmus néhány évvel megelőzve a dekonstrukciót; 
elvetette a modernt és az absztrakciót, míg a korábbi tradíciót vagy a tradíción kívüli popkultúrát használta ki. A helyzet 
természetesen nem volt ennyire fekete-fehér, hiszen a kor meghatározó építészeti gondolkodói (Colin Rowe, Christopher 
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A MOMA-shown fellépő Gehry, Libeskind, Koolhaas, Zaha Hadid, a Coop Himmelblau, Eisenman 
és Tschumi valóban eredeti gondolkodású és nagy hatású alkotók, akik viszont hétféleképpen mű-
velték a dekonstrukciót az építészetben. Módszereik heterogenitása már a bázisokból nyilvánvaló-
vá válik, hiszen Európából és Amerikából, tudományos és képzőművészeti terepekről, elitista 
akademizálásból és hétköznapi kísérletezésből egyaránt érkeztek. Egymásra való hatásuk pontosan 
kimutatható (elsősorban oktatói-hallgatói viszonyokban), de a hetvenes évek végére már mindany-
nyian sajátos szemlélettel bírtak. Közülük Eisenman befolyása a legjelentősebb a körön belül, és 
nemcsak azért, mert tanította a többieket53, hanem mert publikációi révén könnyen hozzáférhető-
ek voltak a gondolatai. Hadid, a legfiatalabb, a londoni AA-n már Tschumi és Koolhaas diákja volt 
(1972-77), később Koolhaas OMÁ-jában is dolgozott (1977-87) és a fiatalabb generációk is majd 
már ezen hármas iskoláiból kerültek ki.54 

A személyes kapcsolat mégsem feltétele a szellemi közösségnek, inkább a nyugati világ külön-
böző pontjain hasonló módon felmerülő problémák jelentik a kapcsot – ha mindenáron kategori-
zálni szeretnénk. A kultúrkörnyezetek, az interdiszciplinaritás számos párhuzamot mutat fel, ezek 
ismerete nélkül sem az egyes alkotók, sem az építészeti dekonstrukció összetettsége nem érthető 
meg. Eisenman, Tschumi, Libeskind közvetlenül kapcsolódik a francia filozófiához, az irodalomkriti-
kához és Derrida munkásságához. Tschumi, Koolhaas, a Coop Himmelblau a hatvannyolcas nemze-
dékhez tartoznak, melyre jelentős befolyást gyakorolt a szituacionizmus mozgalma.55 Libeskind, 
Hadid, kifejezetten képzőművészeti, festészeti attitűddel lépett fel a 70-es-80-as években. (Koolhaas 
mellett Vriesendorp folytatott hasonló tevékenységet.) Tschumi, Koolhaas behatóan foglalkozott a 
film műfajával és építészethez való relációjával. Tschumi, a Coop Himmelblau aktívan részt vett a 
fluxus és az akcionizmus művészeti mozgalmának alakításában. Eisenman, Gehry, Libeskind, a Coop 
Himmelblau alkotás közben is használta a pszichoanalízis módszerét (melynek kritikája a derridai 
dekonstruálás egyik alapja).56 Eisenman, Tschumi, Koolhaas elméletet alkot, melyet megkísérelnek 
összekapcsolni gyakorlati építészeti munkáságukkal is. Tschumi, Libeskind, Hadid explicit módon 
újraértékelte az orosz konstruktivizmust.57 Mindannyian már a kezdetektől átértelmezik a nagyváros 
életterét (Manhattanét, Los Angelesét, Bécsét), és sorolhatnánk tovább. Közben nagyon fontos 
egyéni jellemvonások is megjelennek; hogy Gehry egyfajta kifejezetten a ”popmodern”-nel szem-
beni kritikai attitűdöt képvisel Kaliforniában, hogy Hadid az első meghatározó női építész, hogy a 
Coop Himmelblau az utcáról és harcosan antiintellektuális módon ”tervez”, hogy Eisenman konokul 
megy szembe elméletben és gyakorlatban egyaránt minden megkövesedett dogmával, hogy 
Koolhaas minden motivációját gyakorlatiasnak állítja be. 

Utólag úgy tűnik, két közvetlen vonalon indult meg a hetvenes évek elején a filozófiai de-
konstrukció szándékoltan építészeti alkalmazására való törekvés. Egyrészről Eisenman – filozófiai 
képzettség és tökéletes franciatudás hiányában – a túlbonyolított Derrida-szövegek tanulmányozá-
sával, egyfajta architextúra létrehozásával próbálkozott, másrészről Tschumi egy általánosabb, eu-

                                                                                                                                                         
Alexander, Christian Norberg-Schulz, Aldo Rossi) – még ha a ”klasszikus posztmodernizmus” előfutárai voltak is – megle-
hetősen sokszínűen gondolkodtak és a dekonstrukció bizonyos irányaira is hatással voltak. 
53 A Tschumival való közösségről lesz szó, Koolhaas az Institute for Architecture and Urban Studies-ban, Libeskind a Coo-
per Union-on tanult nála. 
54 Eisenman a 70-es évek óta tanít a Yale-en, Tschumi a Columbia Egyetem dékánja és korszakos digitális stúdiójának 
motorja volt 1988 és 2003 között, Koolhaas 1995-óta a Harvardon vezet kurzusokat, illetve legalább annyi ”diák” került ki 
a keze alól az OMA-ban, mint az egyetemen. 
55 Guy Debord (1967) a személytelenség (a fogyasztói eldologiasodás, elidegenedés) helyett az egyén felszabadítását, 
kreativitásának előtérbe helyezését és a város, az utca, a köztér karnevalizációját tűzte ki célul. 
56 A Coop Himmelb(l)au korai munkáiban nem a megvalósíthatóság feltétele felől közelítette meg az építészetet, hanem 
a tudatalatti, az ösztönén felől. Úgy próbált ”szabad” teret/épületet létrehozni, hogy a rajz, az idea megszületésekor min-
den egyéb determináló tényezőt kizárt az alkotás folyamatából (csukott szemmel skiccelés). Hogy megszabaduljanak a 
racionalitástól, a logosztól, a felettes éntől, „a helyzeti energiában, klisékben, jelrendszerekben, szabályokban és előírá-
sokban benne rejlő kényszerek nem léteznek a tervezés pillanatában.” (Prix & Swiczinsky1996, p. 46) 
57 Az Omnibus Volume (Papadakis, Cooke & Benjamin 1989) külön fejezetet szán a témának („Constructivist Origins”), mely 
épp olyan hangsúlyt kap, mint az elméleti, művészeti és építészeti vonatkozások. 
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ropéer vagy francia kultúrkontextusban gondolkodott hűen a szellemi háttérhez.58 Míg Eisenman 
az építészetet szövegként, a tervezést írásként értelmezte, sorban vette át a filozófiai fogalmakat, 
vagyis meghatározó mértékben Derridára támaszkodott, addig Tschuminál a modernitással szem-
beni ellenállás ”kötetlenebbül”, az örömön keresztül történt meg, állandóan kutatva a határokat (az 
utcától a múzeumon keresztül a szituacionista és/vagy fluxusalapú eseményekig) és kiterjesztve a 
szövegközöttiség gyakorlatát. 

Eisenman Amerikából is gyűjt, korábban Noam Chomsky nyelv-
elméletének és transzformációinak építészetbe való átültetésével 
kísérletezett, így a nyelvi ferdítés során ”rutinosan” foglalkozhat 
Derridával is – bizonyos nézőpontból szervesítve a francia gondol-
kodó elméleteit saját munkásságának korai-középső szakaszába. 
Mindez jelentős mértékben a teória szintjén zajlik, de úgy, hogy a 
néha-néha megépített házak átitatódnak az elméleti módszerrel és 
kísérleti terepekké válnak. Ezzel szemben Tschumi (1979) elméletei 
a ”való élethez” is kapcsolódnak, szerzőjük az utcára vonul és kiált-
ványokat ír, vagyis az ún. építészeti gyakorlathoz még amerikai tár-
sánál is kevesebb kapcsolata van ekkor. Eisenman véresen komo-
lyan, élet és halál alapvető kérdéseként, az emberiség történetének 
távlatában gondolkodik az architektúráról, Tschumi kizárólag a jelen 
terekben él a létezés legprofánabb értelmében; szerinte az építé-
szetnek csak az öröm kedvéért kellene megépülnie, és ahogy a 
Coop Himmelb(l)au is mondja, el kellene égnie.59 (17. kép) 

Ez a két alapvetés – különbségeik ellenére – párhuzamosan fejlődött, és köszönhetően elsősor-
ban Eisenmannek az IAUS-ban és Tschuminak az AA-n (1970-1979) folytatott oktatói tevékenysé-
gének, hamar terjedni kezdett az építészeti diskurzusban.60 Mindketten mély hittel rendelkeznek az 
”alkotás folyamatában” (az építészet belső természetében) és különösen a korai években kísérlete-
ző-kritikai-avantgárd módon gondolkodtak, valamint a nyelvi fordulat elmélet-közöttiségét témává 
emelték, s innen is elsősorban az irodalommal és a nyelvészettel keresték a kapcsolatot. Noha 
Eisenman folyamatosan építi a kis modellházakat, jelentősebb megépült projektje mindkettőjük-
nek csak 1990 körül lesz, igaz, ezek azonnal nagy visszhangot váltanak ki és az építészeti dekonst-
rukciót is beemelik az építészettörténeti kánonba. Az építészetről a köztesség fogalma és nem ha-
gyományos ellentétpárok mentén beszélnek: az építészet nem új és nem régi, nem tengelyes-
hierarchikus és nem is kaotikus, az általa közvetített/megtestesített referencia/jelentés mindig je-
len- és távollévő egyszerre. 

A párizsi la Villette-park pályázatát Tschumi 1982-ben nyerte meg, s nem mellesleg ez volt az el-
ső építészeti pályázat, amelyen részt vett.61 A park először mint terv vált jelentőssé, mert csak a 

                                                 
58 Tschumi kapcsolata meghatározó a Tel Quel magazinnal (lásd Martin 1990): korai szövegeiben legalább akkora szerepe 
van Philippe Sollersnek (határátlépések), Denis Holliernek (Bataille-értelmezés), Roland Barthes-nak (öröm-tematika), Julia 
Kristevának (intertextus), Gérard Genettenek (palimpszeszt), mint Derridának és a dekonstrukciónak, mely szintén jelen 
volt a kiadványban. Az irodalmi kritika új, posztstrukturalista irányát létrehozó, immár kultikus státuszú avantgárd folyó-
iratot Sollers alapította 1960-ban és 1982-ig működött. A ”tel quel” kifejezés eredeti jelentése: úgy, ahogy / olyan, ami-
lyen.  
59 Architektur muss brennen (Az építészetnek lángolnia kell), kiáltvány és akció, Graz, 1980. (Prix 2005, p.46. Magyarul: Bun 
2004) 
60 Tschumi és Eisenman között mintegy tíz év korkülönbség van, de oktatói tevékenységük során már korán találkoztak. 
Tschumi tanított az Institute-ban (1976) és a Cooper Unionon is voltak közös éveik (1981-83). 
61 Párizs északkeleti részén, a körgyűrű mellett, vagyis a történeti város és a modernitás szuburbiája határán elterülő volt 
(vágóhídi) ipari területet kellett átalakítani oly módon, hogy megmaradjon egy nagycsarnok és már készen állt a „Tudo-
mányok és Ipar Városa” nevű komplexum. A program témaparkok (kultúra, technika, vendéglátás, stb.), parkfelületek, 
játszóterek és hasonlók részletesen kidolgozott keveréke volt. A szocialista kormányzat (Francois Mitterand első) kiemelt 
projektjeként a cél egy 21. századi városi park megalkotása volt, mely nem hausmanni tengelyes-tömbös, nem modern 
zónásított és nem is fizetős. A részletes történetet más pályázati anyagokkal egyetemben lásd: Baljon 1992. 

17. kép. Coop Himmelb(l)au: 
Architektur Muss Brennen, Graz, 1980 
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kilencvenes évek végére készült el: így viszont 
módszerként (is) az építészeti dekonstrukció 
mintaprojektje lehetett, szinte minden releváns 
aspektus kimutatható benne. 

A nyolcvanas évekre jellemző posztmodern 
kontextualizmus helyett (ahhoz viszonyítva) a 
terv ”antikontextualista” – tehát van viszonya a 
helyhez, csak kifordított, nem explicit módon. 
Célja olyan tér létrehozása, mely nem a hagyo-
mányos kompozíciós eljárásokat – a hierarchiát, 
a rendet, a kitüntetett tengelyességet, az ará-
nyokat – használja (18. kép), de azok helyett nem 
is anarchia van, hanem szuperpozíció. (19. kép) 
Ilyen értelemben egy nem-tervezett térről van 
szó; különálló rendszerek, rétegek (pontok, vona-
lak és felületek) vetülnek egymásra. Közöttük, 
mint épített keretek között mindenféle funkciók, 
de inkább események, szituációk, mozgások 
történhetnek meg. A talált (meglévő) épületek, 
az új pavilonok, a gyalogutak ennek a téri és 
időbeli struktúrának egy-egy egymásra vetített 
szeletét képezik. 

Maguk a folie-pavilonok mintha egy nagy 
egész szétrobbant darabjaiból állnának össze 
újra-meg-újra egy szigorú, karteziánus rács pont-
jaiban, szerkezetszerű formájukkal és élénkvörös 
színükkel sokértelmű relációt képezve az orosz 
konstruktivisták terveivel.62 Így fiktív és fizikai 
rétegek jelennek meg egyszerre az urbanisztikai 
interpretációban. A pavilonok funkciói (a formá-
hoz asszociált képzetek) rendre megtévesztők, a 
látogatóban kérdéseket vetnek fel; viszont olyan 
kérdéseket, melyek nem a felfedezésre vagy a 
megértésre irányulnak, hanem arra, hogy a folie 
belső ellentmondásait tükrözzék. Tschumi 
dekonstruktív kulcsfogalma – a diszjunkció – a 
program és épület, szubjektum és objektum 
közötti binaritást, ellentmondást tételezi: a ma-
lom / lépcső / épület formájú pavilonokról leválik 
a jelentés és az elvárttal szembe menve ütközik a 
befogadással (Tschumi 1987). (20. kép) 

 

                                                 
62 A folie (fr.) viccet, őrültséget, bolondságot jelent. Tschumi nem Párizsban foglalkozik először a témával, hanem a 
„Twentieth-century Follies” című projektjében például Torontóba vagy Kasselbe is tervezett pavilont. A folie-k Foucault 
(1961) „A bolondság története a klasszicizmus korában” című munkája és őrültség-kutatása nyomán, Derrida eszközeivel 
tesznek kísérletet „az építészet decentralizálására és így a metafizikai értelemtől való megszabadulására”. (Martin 1990, p. 
31) 

18. kép. Tschumi: la Villette-park terve, Párizs, 1982 
különböző történeti városszerkezet-kompozíciók 

19. kép. Tschumi: la Villette-park terve, Párizs, 1982 
a tervrétegek egymásra vetítése 
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Az óriási léptékű és a fentiek szerint felosztott zöld mező többrétegű tagolása szervezi a moz-
gást, a kószálást a terepen.63 Váratlan és bizonyos értelemben nem-generált események jöhetnek 
létre itt egyfajta „poszthumanista heterogenitás” közepette, amely 

új szociális és történeti körülményekkel állt elő. Amely jelzi az utópiák végét is, a 
szociokulturálisat és a technológiait éppúgy, mint a jelentését vonatkozóét – ugyanazon há-
rom ”utópiáét”, melyek a ’68-as generáció mélységes kiábrándultságát okozták. (Martin 1990, 
p. 33)64 

Ez a kiábrándultság jelenik meg abban a 
vonatkozásban is, hogy a terv támadást 
intézett a szerző fogalma ellen – ezen a 
ponton hűen követve és lefordítva a 
posztstrukturalista elméletet.65 A folie-k 
eredete kibogozhatatlan: összekapcsolód-
nak a konstruktivista kísérletekkel, Tschumi 
már hivatkozott munkáival, illetve az építé-
szeti dekonstruálók által előszeretettel hi-
vatkozott James Joyce-életművel.66 

A la Villette-parkterv közvetlen előzménye, hogy Tschumi 
1976-ban az AA-n diákjait arra kérte: tervezzenek teret 
(terepet) a Finnegan ébredése (1939) című ”regénytest” 
szövegéből, hozzák létre Joyce Kertjét a Covent Garden 
egy-egy pontján. (22. kép) A rendszerező forma már itt a 
karteziánus rács volt, illetve már itt megjelent a Tschumi 
gondolkodását oly jól jellemző szekvenciális diagramsor 
(21. kép), mely a kötött térben való mozgás illusztrálását 
hivatott bemutatni. (Tschumi 1980) 

                                                 
63 Walter Benjamin városi flâneur-hagyománya vagy a szituacionisták drifting-je szerint: Debord fogalma cél nélküli járká-
lást, sodródást, és eközbeni (nemvárt, nemdeterminált) tapasztalatszerzést jelent. 
64 [...suggests new social and historical circumstances. It also marks the end of utopias, the sociocultural and technologi-
cal ones as well as that of meaning – the same three "utopias" that produced the profound disillusionment of the '68 
generation.] 
65 Tschumi esetében a Tel Quel-ben is közreműködő Barthes lehet releváns. A szerző nevének kiküszöbölése kritikai cél-
zattal történik, mivel „a szerző modern szereplő, aki minden bizonnyal azzal párhuzamosan jött létre, hogy kilépvén a 
középkorból, a társadalom az angol empirizmussal, a francia racionalizmussal és reformáció személyes hitével felfedezte 
az egyén presztízsét.  […] Logikus tehát, hogy az irodalom területén a pozitivizmus, a kapitalista ideológia foglalata és 
betetőzése tulajdonította a legnagyobb jelentőséget a szerző >személyének<.” (Barthes 1967. Magyarul: p. 50) 
66 Joyce, mint az irodalmi összetettség és a szétcsúsztatott jelentések mestere, számos értelmezésben már a 20. század 
elején ”dekonstruált”, ennek megfelelően a Tel Quel diskurzusában is fontos szerepet játszott. 

20. kép. Tschumi: la Villette-park, Párizs, 1982-1993. A percepciót becsapó bolondság-pavilonok 

22. kép. Tschumi: Joyce kertje, London, 1976 

21. kép. Eizenstein-omázs a Joyce kertje tervhez, London, 1976 
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A szerzőhalál tematikát folytatja az is, hogy a park egy parcellájának tervezésére Tschumi felkér-
te Eisenmant és Derridát, valódi együttgondolkodást – nem alkalmazást, nem ”ferdítést” – megcé-
lozva.67 (23. kép) Eisenman és Derrida is hozta magával a saját korábbi projektjét: a Cannaregio-
tervet és a Platón-szöveget (Derrida 1968), melyek még korábbi munkák reflexiói, interpretációi 
voltak, múltak és fikciók szuperponálásának szinte végtelen sorát létrehozva. Velencébe a svájci-
francia Le Corbusier egy kiterjedt rácsot tervezett, amit Eisenman felhasznált saját tervéhez és amit 
kiterjesztett a vágóhídon túlra, a Cannaregiora.68 Aztán a másik svájci-francia építész, Tschumi Pá-
rizsban lerak egy szintén vágóhídi területre egy a Le Corbusier tervéhez hasonló rácsot és meghívja 
ugyanazt az amerikai építészt, aki Velencében is rácsozott, hogy helyezzen el az ő rácsára egy másik 
rácsot. Eisenman ”magától értetődően” átemeli a Cannaregio-tervet saját házmodelljeivel Párizsba. 
Ehhez hozzáadva a platóni szöveget és valamiféle szabad asszociációs játékkal dúsítva azt69, egy 
bonyolult referenciahálóval rendelkező parkterv született, aminek nem kérdéses, hogy ki a szerzője 
vagy mi az eredete: nincs egyértelmű, meghatározott, valamit reprezentáló, valamilyen célt vagy 
ideológiát szolgáló olvasata: 

a Szerző eltávolításánál fogva tökéletesen hiábavalóvá válik az az igyekezet, hogy »megfejt-
sük« a szöveget. Ha Szerzőt adunk egy szövegnek, azzal valamiképpen végpontot jelölünk ki 
számára, végső jelentést találunk neki. (Barthes 1967. Magyarul: p. 51) 

Csakhogy az építészet szövegként való kezelése ebből a nézőpontból irreleváns, hiszen valóság 
(szerzői élet) és irodalmi fikció (szerzői gondolat) diszjunkciója az építészetre vetítve még a nyelvi 
fordulat eredményeképpen sem értelmezhető. Az ötlet belső ellentmondása akkor válik nyilvánva-
lóvá, mikor belépve a globális piacra az építész sztár neve adja el a tervet/projektet, vagy, Eisenman 
esetében is, a sorban elkészülő épületek – kézjegyszerű megformálásuk okán – egyértelműen felis-
merhetőek lesznek. (Erről részletesen később.) 

Meg kell említeni, hogy Koolhaas és az OMA is pályázott a la Villette terület átalakítására. Ráadá-
sul Tschumi és az ő elképzelése között koncepcionális szinten meglepően sok közös vonás fedez-
hető fel, valamint mindkét alkotót (az addigi ”papírépítészi” státuszból) ez a terv indította el a nem-
zetközi gyakorlatba. (”A történelem fintora”, hogy a szerzők, illetve a jelleg nélküli vagy tipikus ter-
vek később kanonizált referenciaponttá válnak.)70 

Koolhaas szerint túl nagy volt a program a területre, így nem lehetett hagyományos értelemben 
vett parkot építeni. Ezért csak a ”hozzávalókat” kellett volna beletenni a kondérba, később úgyis 
folytonosan változna a terület. Ugyanakkor még a hozzávalókat (építészeti elemek, program) sem 
                                                 
67 Természetesen született a projektet részletesen bemutató kötet is (Kipnis & Leeser 1997). 
68 Le Corbusier 1965-ben szabadon választhatott területet a városban egy 1200 ágyas kórház tervezésére; végül az 
Arsenale kerülete mellett döntött. Az épület a környezet magasságát és átjárhatóságát is folytatni akarta, alapszerkezetét 
egy 3x3 méteres modul adta, ezek a kis egységek szerveződtek nagyobbakká, csomók és udvarok megahálózatává, 
amelyre Eisenman is hivatkozik. 
69 Derrida hozta a platóni chora (térelmélet) kritikáját → choral work (a három szerző kórusműve: ”tér”mű előadása) → 
coral (korallzátony építése: színpompa, megkövesedés, tenger) → chord (egy húron pendülés): lantforma 
70 Az eredetileg egyfordulós (második) pályázatot Koolhaas és az OMA nyerte, de őket és Tschumit felkérték még egy 
körre, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy Koolhaasék tervének „összetettségét túl drágának tűnt megépíteni és, ami talán még 
rosszabb, fenntartani is” (Woods 2009). 

23. kép. Rácsok és szerzők térbeli és időbeli átfedése a la Villette-park parcellájában, Párizs: 
balról jobbra: le Corbusier kórházterve, Velence (1965); Eisenman Cannaregio-terve a Xia házakkal, Velence (mindkettő 1978), 
Tschumi la Villette-park terve, Párizs (1982) és a Derrida-Eisenman-Tschumi együttműködés „kórusműve” a parcellára (1987) 
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kellene előre meghatározni (túldefiniálni): így Koolhaas is rétegek szuperpozíciójában gondolkozik, 
mely beindíthatja a köztes ütközések, ellentmondások „új, előre nem jelezhető események láncreak-
cióját” (Koolhaas & Mau. 1995, p. 921). Az itteni rétegek, melyekben a program részben véletlensze-
rűen, részben a terület keleti-nyugati tájolása szerint elosztható, olyanok akár egy lefektetett multi-
funkcionális felhőkarcoló párhuzamos és egyenlő magas szintjei. A koncepció a tematikus (eme-
let)sávokhoz pontrácsot ad hozzá a szolgáltatóegységek, úttengelyeket a gyalogosok és épület-
tömböket az intézmények számára. (24. kép) A program nem zónásított, sőt aluldefiniált, a növé-
nyek nem botanikus kert-szerűen klasszifikáltak, a kószálás lehetősége itt is biztosított (program-
szerűen adódik); Koolhaas ekképpen a Derridától független építészeti dekonstrukció útját járja be. 

 

Eisenman Wexner Centere a la Villette-park 
épületbeni ikerdarabja. Itt meglévő, de különne-
mű (múzeumi és zenei) kulturális épületeket kel-
lett egy új struktúrába integrálni a ”város” és az 
egyetemi kampusz határvonalán. Az építészet 
dekonstruálása legalább öt szinten zajlik: a mo-
dern városi rács, az épület mint védődoboz, az 
épület mint szerkezet, a ”történetiség” és az ezek 
közötti kapcsolat, az alkotás szintjén. 

Az új kulturális központ mind a városhoz, mind 
az egyetemhez kapcsolódik (használatában), így 
Eisenman szerint mind a kettő formájához, az azo-
kat meghatározó, egymástól kissé elforgatott 
rácshoz is. (26. kép) Tulajdonképpen a kampusz 
bejáratának dekomponálása történik meg a vi-
szony térbeli kifejeződése, a két rács kollázsa által. 
Azonban nem két zárt rendszer egymás mellé 
helyezéséről van szó, hanem azok darabjainak 
egymásba hatásáról. A rács Eisenman és Tschumi 
számára is az, ami Miesnek a schinkeli klasszicizá-
lás volt: a kortárs káoszba csempészett rend, a 
modern karteziánus (merev, racionalista) struktúra 
megtartása és kibillentése egyszerre. 

A két meglévő előadó között, a városi rendszer-
rel párhuzamos, dőlt, téri rácsformával keretezett 
kettős út a kinn és benn dialektikájával foglalkozik 
(27. kép); nyitott sétányként kettészeli az új komp-
lexumot (”egész-séget”), miközben belső párja 
kapcsolatot teremt az oldalán felsorakozó téregy-
ségek között. A rácskeretek által olybá tűnik, 
mintha állványozva lenne az ”épül-et”, ezáltal 
megkérdőjelezhető egyfelől végessége, ”kész-
sége”, másfelől általánosabban az épület mint 

24. kép. Koolhaas (OMA): a la Villette-park pályázati terv különböző rétegei, Párizs, 1982 

25. kép. Eisenman: Wexner Center, Columbus, Ohio,1983 
tervrétegek egymásra vetítése 

26. kép. Eisenman: Wexner Center, Columbus, Ohio,1983-89 
a város és a kampusz rácsainak áthatása 
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menedék és konkrétan a múzeum mint intéz-
mény. Noha maga az épület múzeumként is 
funkcionál, nem szimbolizálja a védőfunkciót, 
sőt az 1950-es években született főépület71 
tengelyes-szimmetrikus, zárt, bumfordi monu-
mentálisát is zárójelbe teszi, új helyzetbe hoz-
za: interpretálja. 

A kollázs része a területen korábban állt 
erőd, pontosabban annak nemrekonstruált és 
nem megidézett nyomai, melyek ugyan utal-
nak valamiféle (archivált és elfedett) múltra, de 
azt egészében, totalitásában nem jelenítik 
meg. (28. kép) Az új rendszerben a darabokra 
vágott torony és boltív nemcsak a szerkezeti 
elvágás útján, hanem a struktúra többi elemé-
vel azonos rangra kerülésében is új jelentések-
kel éled újjá. 

Valami hasonló történik azzal ”az” oszloppal is, mely folytatva 
Eisenmannek – a Mies-interpretációnál említett – egyéni építészettör-
ténetét az igazi modern építészetet testesíti meg: pillér formájú, de 
nem illeszkedik a szerkezeti raszterrendbe és függeszkedése miatt 
nincs tartószerkezeti funkciója (jelentése) sem, melyet meg kellene 
testesítenie. (29. kép) 

Mind a három előbbi projekt (a két la Villette-terv és a Wexner Cen-
ter) távol áll a hagyományos zárt kompozícióktól, a ”tervezettségtől”. 
Noha alaposan megformáltak, csak töredékességükben azok: a 
kollázsolás hierarchia-, kitüntetett irány- és monumentalitás-mentes-
séget hoz létre. 

Ezen autonóm és teljes mértékben logikus struktúrák [pontok, vona-
lak, felületek] szuperimponálása konceptuális szerepük, mint rendsze-
rező gépezetek, megkérdőjelezését jelenti: három koherens struktúra 
szuperimpozíciója sosem szuperkoherens megastruktúrában végző-
dik, hanem valami határozatlanban, valamiben, ami a totalitás ellen-
tettje.72 

                                                 
71 Bellman, Gillette and Richards: Mershon Auditorium, 1957. 
72 Tschumi leírása, in Papadakis, Cooke & Benjamin, p. 180. [Superimposing these autonomous and completely logical 
structures meant questioning their conceptual status as ordering machines: the superimposition of three coherent 

27. kép. Eisenman: Wexner Center, Columbus, Ohio,1983-89 
kettős út a dőlt ”állványzat”-rácsban 

28. kép. Eisenman: Wexner Center, Columbus, Ohio,1983-89. Az egykori erőd és darabokra vágott nemrekonstrukciója 

29. kép. Eisenman: Wexner Center, 
Columbus, Ohio,1983-89. ”A” pillér 
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Míg tehát a szuperpozíció egymás melletti (horizontális), független rétegek kollázsa, melynek ele-
mei épp különbözésük folytán kerülhetnek párbeszédbe egymással, a dekonstruáló építészek a 
posztstrukturalista szuperimpozíció eljárását akarják használni, ami a rétegeket (vertikálisan) 
egymásra fedi. A fedések köztességében történhet meg a jelentés szétkapcsolása és elcsúsztatása; 
nemcsak a formák között, hanem forma és program/funkció, múlt(ak) és jelen között is. 

2.5. Az építészeti dekonstrukció lehetetlensége 

A fentebbi és még néhány, immár kanonizált ”dekonstruktív” épület elmélettel támogatva vagy 
anélkül, konkrét vagy átvitt értelemben valamilyen terep továbbépítéséről szól. Egyrészt nem akarja 
követni a modern tabula rasa hamis ideáját, mert állítása szerint mindig létezik valamilyen 
”pretextus”. Másrészt nem akar létrehozni sem vehemens újdonságot (ami technikai értelemben 
utópikus, high-tech vagy nem-sztenderd világokat eredményezne), sem múltba forduló nosztalgi-
kus (posztmodernista) áligazságot. A la Villette-park tervek, a Wexner Center, a Gehry ház, a Coop 
Himmelb(l)au bécsi, falkestrassei tetőtér-átépítése vagy Libeskind berlini Zsidó Múzeuma nem 
pusztán fizikai kontextualista terepen, hanem gazdag jelentésmezőkben is működik, az építészeti 
(diszciplináris) interpretáció által.73 Az építészek Nyugati (jórészt európai) világon belüli építészet-
történeti/művészeti kánonon keresztül74 láttatják, analizálják, kritizálják a meglévő építészeti nyel-
vet, majd szándékaik szerint így jutnak el egy régi-új architekturális beszédmódig. Nem csupán az 
(építészeti) alapforma/fonéma vagy a jelölő rendszer változik meg, hanem az azt működtető szabá-
lyok, mechanizmusok összessége, sőt az alkotónak (a konstruáló szubjektumnak) ehhez való viszo-
nya is. Miközben mindez (az építészeti dekonstrukció sikerültebb példáinak sora) nem jöhetett 
volna létre anélkül, hogy nem éppen az lett volna az igény, hogy a projektek folytassanak, kiegé-
szítsenek, bővítsenek meglévő szerkezeteket, intézményeket, szöveteket. 

Ennek az építészeti posztstrukturalizmusnak legalább két alapvető (gyakorlati) kérdést kell tisz-
táznia. Mi az a mindig meglévő szerkezet (az általános elmélet szintjén pretextus, ősírás, arché, stb.), 
amihez képest a diszciplínában működik? (Mi történik, ha nincs ilyen – ha van olyan, hogy nincs?) 
Másodsorban pedig, mivel ebből a struktúrából az ”újszerű”, az emlékkép, a nyom csak személyes 
aktivizálás segítségével képezhető, mi a szerepe ebben az építésznek? Az ”arché szövegének” mi-
benléte nézőpont-, vagyis alkotó- és projektfüggő (lásd Eisenman és Koolhaas végelméleteit), rá-
adásul időbeli dinamikával rendelkezik, ami részben a személyességnek, részben a történeti kör-
nyezetnek köszönhető.75 A legjelentősebb önellentmondás innen érzékelhető. A dekonstrukció 
„mindig rögzít egy szabályrendszert, amelyet »felforgat«, egy normát, amelyet feltör, egy feltevést 
és egy elméletet, amelyet aláás”, mondta ki Charles Jencks (1988, p. 120) rögtön a kiállítással pár-
huzamosan. De mivel mind a meglévő struktúrát (pretextust), mind az azt újonnan működtető 
rendszert (”nyelvet”) is az alkotó (az építész-író) választja ki, illetve építi fel, a folyamat „önkéntele-
nül önkényessé”, individuálissá válik.76 Jencks értelmezésében ez a dekonstrukció módszerének 
paradox jellemvonása, noha Derrida és Eisenman célja is az volt, hogy olyan kérdéseket tegyenek 
fel, melyek segítségével megtalálhatjuk helyünket a poszthumanista káoszban. Nyilvánvaló, hogy a 
szerző befolyása elkerülhetetlen, mert az analóg olvasat mindig személyes lesz. Az építészeti de-
konstrukció (mindegy, hogy Eisenmant, Koolhaast vagy Tschumit említjük) alapvető önellentmon-
dása tehát, hogy a barthes-i elveket alkalmazza azért, hogy felszabadítsa, függetlenítse az építészi 

                                                                                                                                                         
structures can never result in a supercoherent megastructure, but in something undecidable, something that is the 
opposite of a totality.] 
73 A bécsi tetőtérről lásd bővebben: Bun 2004, a berlini múzeumról: Bun 2008b. 
74 Többen Mies-en, de Eisenman például le Corbusier-n és Terragni-n is, a Coop Himmelb(l)au meg Adolf Looson keresz-
tül. Az utóbbi elemzését lásd: Bun 2004. 
75 Az utóbbi kérdése lesz 1990 után a nyugati építészettörténet helye a globalizáció terében. 
76 Jencks (1988, p. 123) konkrét példát hoz az elméleti megközelítéssel nem dolgozó Hadiddal kapcsolatban, miszerint 
Kenneth Frampton a teljes életművet „folyó kézírásként” aposztrofálja. 
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oeuvre-t, miközben a legegyedibb (és nemcsak építészetileg képzettek által felismerhető) ”szimbo-
lizmust” hozza létre: a szerző él és virul, és az absztrakció eltorzul.77 

A dekonstrukció (vagy az építészet mint textus) legalább részben elméletalapú, így absztrakció. 
Műveletének lényege, hogy csak valamiből kiindulva (valamivel szemben állva) lehet véghezvinni: 
a ”meglévő szerkezet” leglényegesebb tulajdonságainak kiemeléséből és általánosításából, vagy a 
lényegesnek a lényegtelentől való elválasztásából. Ekképp, amíg az építészeti posztmodernizmus – 
szándékai szerint – múltba feledkezésével biztos jövőt és ”végleges” rendet kínált volna, a dekonst-
rukció szembe mert nézni (akár Mies) korának heterogenitásával, fragmentált pluralizmusával, így a 
bizonytalansággal is, amit az ígért. A széthullott, centrumvesztett, nagyelbeszélés nélküli (poszt-
modern) világképből a nagyváros, az elidegenedés, a káosz tematizálásával persze nem kiutat vagy 
alternatívát kínált, hanem ennek a (komplex, nyugati, 1989 előtti) világnak szinte perverz, sokkoló 
tükrét. 

A nagyközönség szemében az építészet a kényelemről, a védelemről, a tégláról és a habarcs-
ról szól. Azonban akik számára az építészet nem szükségképpen kényelemről és biztonságról 
szól, hanem társadalmi haladásról és ennek fejlesztéséről is, a sokk módszere nélkülözhetet-
len eszköz lehet. (Tschumi 1991, p. 248)78 

A félelmetes, kényelmetlen dekonstrukció (már a derridai kérdés is, de különösen a valóságban 
is bejárhatóvá váló épületek csoportja) ugyan az egységes, középponttal rendelkező, zárt világ-
képpel szemben jött létre, végeredményének viszont nem kellene szükségszerűen fragmentált 
formában megjelenni. Az absztrakcióból, a ferdítések és transzformációk ellenére ”közvetlenebb” 
formai tükör lesz, függetlenül attól, hogy az eisenmani formalizmusról vagy Tschumi és Koolhaas 
neutrálisabb alakzatairól van szó. A módszerré válás lehetőséget adott volna egy olyan 
hiperrealizmus létrehozására, melyben – a nemjelenlevő szöveghagyomány (és építészeti konven-
ció) fizikai és fikcionált terében – minden az, aminek látszik, illetve aminek láttatja az alkotó. A szer-
ző azonban mégsem halt meg, sem az absztrakció nem maradt absztrakt, hanem eltorzult. A szét-
hullott világ mégis határozott, sőt ideologikus konstrukcióvá állt össze, mely Jencks nézőpontjából 
nem más, mint a „gyökértelenített, anarchikus és összezavart tömegkultúra” tökéletes kerete.79 

Nem elég azonban csak az absztrakció kudarcáról szólni, hiszen a MOMA-kiállítással intézmé-
nyesülő ”építészeti dekonstrukció” kifordítja az alapállításokat is, mintegy önmagától megöli a ko-
herens, önkritikus folytatás lehetőségét. Frank Werner, a Coop Himmelb(l)au ”biográfusa” ezt húzza 
alá, mikor az osztrákokról beszél, de megállapítása általánosságban is helyesnek tekinthető. A ka-
nonizálás következtében a ”dekonstruktivistákkal” szemben támasztott 

kritika felerősödött: azok a dolgok, melyeket korábban baloldalinak láttak, most konzervatív-
nak gondoltak; a spontaneitást kimódoltságként, a szociális vitatkozókészséget naivitásként, a 
jelentéstelítettséget ”túlzott expresszivitásként” támadták meg. (Werner 2000, p. 189)80 

                                                 
77 Egészen abszurd, hogy Eisenman célja – Derrida példája mentén – a következetes szerzőmentesítés volt, mégis éppen 
ezáltal váltak mind szövegei, mind épületei ”messziről felismerhetővé”. 
78 [In the public eye, architecture is about comfort, about shelter, about bricks and mortar. However, for those for whom 
architecture in not necessarily about comfort and Geborgenheit, but is also about advancing society and its development, 
the device of shock may be an indispensable tool.] 
Tschumi a The Manhattan Transcriptsben a gyilkosság archetipusáról beszélt, míg az építészeti gyakorlatban a ”véreng-
zést” Eisenman házainak lakóit kérdező belső bizonytalanságai (Bun 2009h), Behnischék súlyos-lebegő konzoltömbjei, 
Libeskind brutális betonürességei vagy Tschumi köztes tereinek váratlan eseményei jelenthetik. 
79 A de stijl tudta a leghatásosabban véghezvinni a modern mozgalmak közül az absztrakciót az építészetben; például ez 
nem ”gépi esztétika”. A vonalakká bontás, a szembeszállás a természet nehézkedési erejével, a kornak megfelelő dina-
mizmus, a multifunkcionálisan használható, bejárható, áramló/mozgó tér Gerrit Rietveld Schröder-házában (és csak ott!) 
valósul meg a legteljesebb mértékben. Ugyanakkor a falak mégiscsak falak (még ha ”nem is tartanak”), a szigorú 
ortogonalitás megmerevíti a rendszert, és ezen építészet deklarált célja az új korszellem kifejezése. (John Hejduk 
Eisenman VI. házát a második kanonikus de Stijl háznak nevezi Rietveld épülete után, miközben Eisenman inkább a 
Schröder-ház ”inverziójaként” értelmezi saját művét.) 
80 [...critics were hitting out: things that had previously been seen as ’left-wing’ were now supposed to be conservative: 
spontaneity was attacked as contrived, social polemic as naiveté, significance as ”exaggerated expression”.] 
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És Bruno Schindler 1988-as megállapításával folytatja, ami szerint így az eredmény „stabilizálás lesz, 
és nem kritika. A dekonstrukció az egységesített környezet zavarát megmutató luxus feltűnő for-
mában.” Ez a kijelentés végül a Werner által szintén megidézett Gert Kähler 1990-es következteté-
séhez vezet (uo. p. 192), miszerint „ha Zaha Hadidnak vagy a Coop Himmelb(l)aunak egy multinaci-
onális vállalat székházát kellene megépítenie, akkor az ezért a minőségért (a reklámesztétikáért) 
történne – és nem a megbízó önkritikája miatt.” A zavarba ejtő kortársi éleslátás azt bizonyítja, 
hogy mindenki már a kilencvenes évek legelején – vagy talán még korábban – tisztában volt a de-
konstrukció lehetőségével, de azzal is, hogy rendkívül könnyen marketingeszközzé válhat. És mint 
ma láthatjuk: ennek beteljesülésétől senki sem menekül(het). Innen nézve a dekonstruktív kiállítás 
az építészet (média)piacra lépésének első, rendkívül hatékony példája megtámogatva szimpózium-
mal, reprezentatív kiadványokkal, kellő hírveréssel: éppen jó időben, a globális kapitalizmus dia-
dalútjának jelképes beindulásakor. Az eredmény (részben csak közvetve) a mai ”sztárépítészek” és 
működési közegük megalkotása, a sokkolónak szánt épületek karneváli látványba fordulása és ezek 
képek által vezérelt közvetítése. 

Ugyanakkor a tervezés-módszertan szintjén, ha az interdiszciplinaritást egyfajta összetett eszköz-
ként értelmezzük, melynek segítségével a nyolcvanas években az építész gondolkodása a sokirá-
nyúság felé tolódhatott el, akkor a dekonstrukció nagyban hozzájárult a mai divergáló (műszaki, 
politikai, szakértői, társadalmi, stb.) irányok közötti döntéselőkészítés és döntéshozatal megkönnyí-
téséhez, pontosabbá tételéhez. Még ha anno az építészek elsősorban művészeti-(vulgár)filozófiai 
irányba bővítették is gondolkodási területüket, ezen fiktív terepeket a tervezés folyamatába bekap-
csoló tett a későbbi hétköznapi (gyakorlati-összetett) célok megvalósítását módszerként segíti pár-
huzamosan azzal, hogy az elvontabb tartalmi tényezők is relevánsak maradhatnak.81 

                                                 
81 Az építész ezredforduló utáni szerepének alakulását ebből a szempontból az 5. fejezet tárgyalja. 
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3. Nevezzük redőnek 

Az 1990-es évek első felében mind a diszciplínán ”belül”, mind azon ”kívül” bekövetkező válto-
zások az építészet kereteit is átalakították. Az ANY-konferenciasorozatban is végigkövethető hang-
súlyeltolódások, új hatások és lehetőségek közül a redőzés elméleti és gyakorlati (formai) szintű 
jelentősége emelhető ki, mivel kapcsolattal bír mind a korábbi elméletalapú, konceptualista terve-
zéshez, mind a későbbi számítógéppel segített, túlbonyolított formagyakorlatokhoz. A redő talán 
az utolsó (társadalom)elméleti-filozófiai megalapozottságú építészeti irány vagy inkább jelenség. 
Egyfelől alaptulajdonsága a szabad gondolati kapcsolódás, másfelől az építészet(elmélet)ben már 
hagyomány a ”nyelvi ferdület” módszere: nem meglepő tehát a Gilles Deleuze-féle ”eredeti”, filozó-
fiai-művészetelméleti, francia-hatvannyolcas szándék torzulása. Itt kereshetők a szellemi gyökerei 
nemcsak a terepként formált vagy egyszerűségükben rendkívüli belső komplexitást mutató épüle-
teknek, hanem a technicista meghatározottságú nem-sztenderd gyakorlatoknak is. 

3.1. Háttér-változatok 

A dekonstrukció fragmentált, hard-edge formáinak82 és kollázstechnikájának finomítására való 
igényét, a számítógépek gyors elterjedését és az ezek által gerjesztett diszciplináris folyamatok 
Deleuze elméletével való megtermékenyülését Mario Carpo (2004) részben szerencsés egybeesés-
ként értelmezi.83 Ezen merev, három egymástól elkülönülő (formai, technikai, elméleti) szintet mű-
ködtető modell azonban korántsem ragadja meg sem azt az összetett társadalmi, gazdasági, kultu-
rális terepet, mely a redőző építészet táptalaját jelentheti, sem azt a sokszínűséget, melyet akár a 
közvetlen elméleti (Bernard Cache, Eisenman, Greg Lynn, UN Studio), akár a közvetett formai-
gyakorlati koncepciók (a fenti építészek, illetve a nem teoretizáló kollegáik munkái egyaránt) mu-
tatnak. Mindeközben a modell univerzális szintre emeli a dekonstruktív építészetet, amennyiben 
annak meghaladását a hagyományos szögletesből gömbölyűbe váltani akaró (”stiláris-korszakos”) 
ingamozgásként értelmezi.84 

Az építészeti változás részletesebb, összetettebb megközelítéséhez még legalább az alább rész-
letesen kifejtett négy, bár az előbbieknél szélesebb értelmű tényező és ezek különböző rétegei 
ajánlhatók: a növekedés, mint a ”kapitalizmus természetrajzának” egyik kulcskaraktere, a totális kör-
nyezetalakításra és a folyamatos újdonságra való igény, valamint a posztmodernitásbeli zavarodott-
ság, dezorientáltság paramétere.85 

A ”növekedés” egyik generátora a megrendelők felől érkezett a kulturális intézmények sorozatos 
létrehozásának-bővítésének és ezek strukturális átalakításának képében, valamint az ilyen progra-
mokkal felszerelt, korábban más területekhez (például az iparhoz) tartozó épületek ”új tipológiájá-
nak” megteremtésének vágyában. A múzeum- és koncertterem-építési láz, mely az ezredfordulótól 
tetőzik, nemcsak a kultúra palotáinak számát növeli, hanem azok programját is bővíti: elsősorban a 
kereskedelmi funkciók felé.86 Múzeum, borászat, pályaudvar, repülőtér vagy más hagyományos épü-

                                                 
82 A kifejezés (szó szerint: kemény él, szegély) itt nem a 60-as évekbeli művészeti irányzat értelmében használható, hanem 
a szuper(im)pozícióban megjelenő elemek egyértelmű kontúrosságát, a többi elemtől való elválaszthatóságát jelöli. 
83 Újabb könyvében (Carpo 2010) részletesebb elemzést és elméletet épít, de elsősorban a digitális ”forradalom” mibenlé-
tével, paradigmaváltó szerepével (annak megkérdőjelezésével) foglalkozik. 
84 Követve a Deleuze és Cache által is több ponton hivatkozott Wilhelm Worringer (1907) kristályos/organikus, illetve 
absztrakt/beleérző kettős-modelljét. 
85 Carpo tézisénél alaposabb értelmezést nyújt Mallgrave (2011), aki az 1968-at követő korszakot tulajdonképpen évtize-
dekre bontja, de a kilencvenes évekhez kapcsolja a jelent (közelmúltat) is. Az utóbbi szakaszban a három kiemelt tenden-
cia (pragmatizmus, minimalizmusok, fenntarthatóság) mellett a diszciplináris háttér felfejtésekor meghatározónak látja a 
dekonstrukció kimerülését, a Derridától Deleuze felé tolódó elméleti középpontot, az autonómia geometriai alapú ha-
gyományának továbbélését (ennek lehetőségének kérdését), a terep előnyben részesítését az alakkal szemben és a reto-
rikától (ideológiától) mentesített építészeti alkotásfolyamatot. 
86 Koolhaas harvardi városkutatásának egyik célja a vásárlás mindent áthatásának igazolása és a nem tervezett modern 
város-konglomerátumok rendszerének feltérképezése, melyben a múzeum mint mall (bevásárlóközpont) kulcsszerepet 
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lettípus mind mall-lá válik, összetett és nagy programmal bővül. A múzeum nem (csak) kiállítóhely, 
hanem múzeumbolt, kávézó, gazdasági (turisztikai) generáló tényező, ahogyan a borászat sem 
(csak) ipari/mezőgazdasági létesítmény, hanem múzeum, bolt, szálloda: alapvető céljuk a branddé 
válás, az eladhatóság elősegítése.87 A posztmodernitás azon alapjellemzője, hogy a piac, a minden-
napiság és a magaskultúra ötvöződik – legkésőbb Marcel Duchamp és Andy Warhol óta –, most az 
építészetet is elérte. Ennek eredményeképpen újrateremtett épülettípusok, összetett (hibrid) progra-
mok és a nagyság általános léptéke állt elő, melyekkel az építészetnek foglalkozni kell. 

Részben ide kapcsolódik (lásd a formalista dekonstrukció építészeinek meghatározó szerepét a 
kultúrintézmény-építő folyamatban), hogy a tervezői életműveken belül elmozdulás tapasztalható a 
kis modellektől, önálló konceptektől a városi lépték felé, a kulturális intézményektől a piaci megbí-
zások (az ingatlanfejlesztés) felé, a koncepcióalkotásról a megvalósítás felé.88 Az építészeti de-
konstrukció lehetetlenné vált annyiban, hogy a dekonstruktív kritikai gondolkodás dekonstruktív 
formai módszerré vált, és hogy a ”megkérdőjelezés megtestesülése” szemben állt az építész piacra 
lépésével. A helyzet fonákságát mutatja a már említett tény, hogy a lehető legjobb időben, a meg-
nyíló és kiszélesedő, átmediatizált piacon készen állt a reklámkampány is: a ”dekonstruktív brand” 
jól eladhatóvá vált, kérdés, hogy hogyan reagálnak a helyzetre a megbízásokhoz és széles ismert-
séghez jutó alkotók. 

És harmadszor, növekedést jelent a fentiekből következő, de a diszciplína szempontjából oksze-
rű építésziroda-bővülés is. Ez nemcsak belső szervezeti szinten jelent újítást (több építész kooperá-
cióját és a párhuzamosan futó projektek sokaságának kezelését), hanem vertikális és horizontális 
irányban is az iroda keretein és azon kívül. Az előbbi a hierarchia-alapú (”szerzői”) rendszert hori-
zontális-csoportos modellekkel kísérli meg felváltani, az utóbbi a szerzői interdiszciplináris érdek-
lődést a stúdió multidiszciplináris munkamenetével; részben az interdiszciplináris hagyomány kor-
szerűsítésének belső igénye, részben a külső műszaki-szabályozási követelmények nyomán.89 Az 
építésziroda mint infrastrukturális hálózat ma az összetett problémákat összetett módszerekkel 
közelíti meg, s ennek kísérletei is a kilencvenes évek elején jelentek meg. 

A megnövekedő projektméretek és az összetett programok ugyanakkor a ”minden design” álla-
potát hozzák létre: a totális környezetalakítás követelményét támasztják az új épületkomplexumok-
kal szemben a globális városban.90 Ez működik mind kifelé, a terepet, környezetet alakító gesztu-
sokkal, mind monofunkcionálisan, például a korábban az infrastruktúra tárgykörébe sorolt építmé-
nyeknél, mind befelé, az eddig alárendelt részletek felértékelésével.91 Értelmezhető a jelenség ket-
tős gyökerűként: egyfelől a globális kapitalizmus centralizáló (vagyis profitmaximalizáló) és felis-
merhetőségre való törekvéseként, másfelől – tökéletes alapot nyújtva ennek megvalósításához – a 
kreatív, avantgárd alapokon nyugvó koncept-építészet módszertani és formai szintű továbbélése-
                                                                                                                                                         
játszik. Az amerikai statisztika szerint a kilencvenes években nem a kiállítóterületek nőnek, hanem a múzeumboltok. 
(Boeri et al. 2001) 
87 A jelenség széleskörűségére (univerzális jellegére) mutat példát már az ezredfordulón a Prada, mely új áruházainak 
létrehozásakor azt a célt tűzte ki, hogy az egyszerű (hagyományos) ruhavásárlás folyamatát átalakítsa egyedi élménnyé 
vagy életérzéssé. Tette mindezt úgy, hogy a divatot összekapcsolta az építészettel (és ennek segítségével például kép-
zőművészettel vagy gasztronómiával), deklaráltan azért, hogy felmagasztalja a vásárlást. Az első ilyen jellegű üzlet termé-
szetesen New Yorkban jött létre Koolhaas és az OMA elképzelései szerint (Prada epicenter, 1999-2001). 
88 A kilencvenes években Libeskind kizárólag múzeumokat tervezett, melyek között több korszakos jelentőségű volt (a 
berlini Zsidó Múzeum vagy a londoni Victoria & Albert Múzeum bővítésének koncepciója). Gehry bibaói Guggenheim 
Múzeuma (1993-97) minden intézmény referenciapontjává vált. A Coop Himmelb(l)au drezdai multiplex mozija (1993-
1998) vagy groningeni múzeuma (1993-1994) szintén azonnal hivatkozott projekt lett. Lásd még a témába vágó – rész-
ben Jamesonnal vitázó – Rosalind Krauss cikket (1990). 
89 Az eredmény például a rendkívül sikeres UN Studio esetén 2010-re: 153 alkalmazott a világ 17 országából és több mint 
100 egyszerre futó projekt – az iroda kommünikéje (reklámja?) szerint. (www.unstudio.com/studio, letöltés: 2011.08.11.) 
90 A világgazdaságot és társadalmi működést összekapcsoló kifejezés forrása Saskia Sassen (2001, az 1991-es első kiadás) 
mára klasszikussá vált munkája, melynek nyomán a szociológusnő szinte állandó résztvevője volt a kilencvenes évek 
második felének ANY-konferenciáin. 
91 A terepalakítás legkorábbi nyomai Eisenman ohioi Greater Columbus Konferenciaközpontjában (1989-93), ahol a par-
koló folytatja az épület formálását, és Hadid Vitra tűzoltóállomásában (1990-94) lelhetők fel. Az infrastruktúra-formálásra 
a holland példák a legjobbak (UN Studio, amersfoorti transzformátorállomás, 1989-93). 
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ként. A dekonstruktív terepet és épületet közelíteni kezdő viszony terjeszkedő épületbe, egyfajta 
”lépték nélküli” topográfiába fordul át: vagy vízszintes terepként a maradék földterületet is felszá-
molja vagy önmagát tekintve terepnek besűrűsödik és felfelé növekszik.92 

Az építészeti diskurzus további fontos témája a kilencvenes évek első felében az újdonság iránti 
vágy, mely ekkor még nem elsősorban a média képgyártása és a tőke által igényelt termékfejlesztés 
miatt állt elő, hanem inkább mint modernista örökség, továbbélő cél. Olyan értelemben, hogy az új 
építészet felé való törekvés fő mozgatórugója elsősorban a technikai fejlődés (hatása) lehet: a har-
madik, információs (atom- vagy megújuló energia alapú) ipari forradalom.93 Amellett tehát, hogy 
megszűntek az abszolút referenciák, s ezek képe (a művészetben) elveszítette kapcsolatát a ”való-
sággal”, mert a nem-zárt és nem-teljes világ már nem reprezentálható, a digitális korban már min-
den – az építészet is – információ, melyet hagyományos eszközökkel, módszerekkel nem lehet meg-
formálni. Ezért (is) gondolták fontosnak az új formák keresésének deklarálását a 90-es évek elején 
az építészek. Jeffrey Kipnis – gyakorlatilag még egy végelméletet elővezetve – azt írta, hogy a disz-
ciplína évezredek óta ugyanazon elemek különböző játékszabályok mentén történő egymás mellé 
helyezéséről, kollázsáról szólt egészen a posztmodernig, beleértve a dekonstrukciót is. Az új körül-
mények viszont azt sejtetik, hogy nem valószínű, 

hogy rövid történelmünk során minden formai lehetőséget kikísérleteztünk és kimerítettünk. 
Nekem úgy tűnik, ma minden jel éppen az ellenkezőjére utal; akár a Kelet-Európában törté-
nő politikai változásokra, akár a mai társadalomra nagymértékben ható technológiai változá-
sokra gondolunk. A rendelkezésre álló formák (az esztétikai formák, az intézményi formák és 
a társadalmi berendezkedés formái) katalógusának felépítése éppen csak elkezdődött. (Kipnis 
1993, p. 42. Magyarul: p. 351)94 

Ha konkrétan a dekonstrukció építészetének utóéletét és az ezzel összekapcsolódó újdonság-
akarást vizsgáljuk, azt láthatjuk: szerint az új formának (legyen az alakzat, keret, struktúra, program, 
stb.) meg kell haladnia az előzőt, így a szögletes-fragmentált dekonstrukciót, az utolsó rétegekkel 
és kollázzsal operáló módszert szükségképpen a lágy, varratmentesen kapcsolódó, ”organikusnak” 
kell követnie a már említett ingamodell szerint. 

Végül, ahogyan az ANY alapvetése sejtetni engedte, a bizonytalanság kora, hogy akármi meg-
történhet és mindent lehet, hogy okok és okozatok lineáris viszonya nem igaz (nem kizárólagos) 
többé, kiterjedt zavarhoz vezetett: az építész sem tudja, hogyan fog működni az új globális kapita-
lista világrend és abban ő milyen szerepet tölthet be. Általánosabb szintről közelítve a jelenséget az 
látható, hogy a jórészt közvetve vagy közvetlenül az ellenkultúrára épülő építészeti megközelítések 
azzal szembesülnek, hogy oppozíciós modelljük immár nem működtethető sem a tőke, sem a tu-
dományos technológia mindenhatóságával szemben, sőt, segítségükkel épp a korábban ellenpó-
lusként ajánlott szellemi kreatív energia szabadítható fel. 

Ezzel összefüggésben belátható, újra Jencks 1988-as megállapításait követve, hogy ha megszű-
nik a megdöntendő háttér, az absztrakció módszerével azonos módon a dekonstruktív filozófia is  

elveszíti a kritikai szerepet, vagy önmaga is meghatározó erővé válik (mint oly sok más aka-
démián), s akkor önkényunalommá válik. Ugyanez érvényes a dekonstruktivista építészetre: a 
legjobban kivételként működik egy erőteljesen meghatározott normán belül. (Jencks 1988, p. 
120)95 

                                                 
92 Az előbbi legextrémebb esete Eisenman Santiago de Compostela-i kultúrkomplexuma lesz (1999-), mely több mint 
600,000 m2-nyi dombtetőből teljes egészében épített terepet formál magába rejtve 150,000 m2 alapterületnyi épületet. 
Az utóbbi csúcsa Koolhaas a kínai TV-székházát és stúdióit is magában foglaló magasépülete 473,000 m2-en (2002-2008). 
93 Mely a klasszikus (gőzalapú) és a második (elektromos áram alapú) ipari forradalmat követi. 
94 […that in the short span of our history we have experimented with and exhausted the possibilities of form. It seems to 
me that every indication today is to the contrary; whether one considers the political transformations in Eastern Europe 
or the technological transformations that characterise today’s society. The buildings of the catalogue of avaible forms, 
aesthetic forms, institutional forms and of forms of social arrangement, has only just begun.] 
95 […it loses this critical role, or becomes a dominant power itself (as in so many academies), it becomes a tyrannical bore. 
The same is true of Deconstructionist architecture: it works best as an exception within a strongly defined norm.] 
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Vagyis nyomok nélkül, a közel- és távolkeleti új modernizációkban vagy épp a nyugati 
szuburbiában (a kortárs tabula rasákon) a dekonstrukció már nem működik, illetve csak formaliz-
musként. Másképpen: ahogyan mindennapivá lett a ferde, az atektonikus, a töredezett forma és 
”rend”, úgy veszítette el kritikai képességét – már ha eredetileg volt neki. (Derridánál még bizton). 

3.2. A redő vagy folding, mint lehetséges (elméleti) modell 

Mielőtt a feltett kérdésekre érkező építészeti válaszokról esne szó, röviden érdemes megvizs-
gálni, hogy – ha megmarad az építészetelmélet interdiszciplináris meghatározottsága – milyen 
inspirációs forrás alkalmazható a kilencvenes évek megváltozott közegében. A szinte abszolút hi-
vatkozási ponttá Deleuze munkássága vált, előbb a Redő- avagy Folding-kötete (Deleuze 1992b), 
majd sorban – angolra fordításukat követően – a többi könyv is.96 Az építészetre fordítási (ferdítési) 
folyamat elsősorban Eisenman 90-es évek elejei projektjeiben, illetve ezekkel összefüggésben a 
Greg Lynn által szerkesztett Architectural Design-szám (1993) kanonizációs munkájában történt 
meg. Ugyanakkor utólag az látható, hogy egyfelől a deleuze-i elmélet alkalmazásának – dekonst-
rukcióhoz képest értendő – könnyebbségét részben Cache korábbi építészeti megközelítésének 
integrációja jelentette. Másfelől, a redőző építészeti koncepciók az eisenmani-lynni vonalnál jóval 
sokszínűbbek, általánosabbak olyan értelemben, hogy a diszciplináris kérdésfelvetésekre – 
Deleuze-től függetlenül is – hasonló válaszok érkeztek. Előbb tehát Deleuze és Cache együttműkö-
dését, majd a részben ezeken alapuló, az építészetelméletben és -gyakorlatban megtestesülő kon-
cepciókat érdemes megvizsgálni.97 

Deleuze a modernséget vertikálisan építkező fa-típusú 
kultúraként értelmezte, míg az 1968 utáni (posztmodern) 
kort rizóma-típusúnak, melynek szerkezete horizontális, 
nem-hierarchikus, folyton alakuló hálózatszerű sokszoros-
ság.98 (30. kép) A filozófus életműve is így törekedett in-
terdiszciplináris terjedésre, elmélete kötetről kötetre 
épült, finomodott, ezért esettanulmány-szerű könyvei 
(Leibnizről, a festő Baconről vagy Foucault-ról) épp annyi-
ra ”inspirálták” az építészeket, mint az évtizedeken keresz-
tül, fokozatosan bevezetett és kiterjesztett fogalmai. Az 
”elméletíró” és a ”pragmatista” építészek egyaránt használják az ezerfelé ágazó életművet, ki-ki 
különböző szinteken és mértékben. Gyakorta olyan önkényességgel teszik ezt, ahogyan Deleuze is 
felállította eladdig nem létező (de revelatív erővel ható) szellemi kapcsolatrendszereit a legkülön-
bözőbb korok vagy tudományterületek között. Ezek építészekre gyakorolt rendkívüli hatásának oka 
elsősorban abban keresendő, hogy egyfelől átfogó olvasatot (helyesebben: ”látványt”) adnak 1968 
utáni világunkról, másfelől nem absztrakt fogalmi szinten működnek, mint a derridai dekonstruktív 
elmélet, hanem allegóriákban, mely módszer egyszerűbbé, közvetlenebbé teszi a filozófia vagy a 
sajátos gondolkodásmód alkalmazását más műfajok területén is. Ez a karakter egyszersmind a 
könnyebb félreérthetőség alapja: az eredeti kontextusokból, problémakörökből kiszakított gondo-
latmenetek puszta ”képiséggé” válhatnak a teoretikusan kevésbé képzett építészeknél. 

                                                 
96 A nyolcvanas évek második felében indult el és a kilencvenesekben tetőzött az életmű fordítása és kanonizálása. A 
filozófia-hangsúlyosabb (pl. Nietzsche- és Kant-) értelmezésektől a művészeti és tudományos interdiszciplináris gondolat-
folyammá alakuló életmű arra is felhívja a figyelmet, hogy Deleuze gondolkodása iránt nem elsősorban építészeti, hanem 
rendkívül széleskörű kulturális érdeklődés mutatkozott. 
97 Deleuze és Cache együttgondolkodásának részletes értelmezését lásd: Bun, 2009d. 
98 A rizóma egyes növények szabadon burjánzó gumós gyökérzete. Itt, sokkal általánosabban (allegorikus értelemben) a 
rizóma „folyton szemiotikai láncszemekkel, hatalmi szervezetekkel és helyzetekkel lép kapcsolatba, melyek a művészetek-
re, tudományokra, társadalmi harcokra vonatkoznak.[…] A rizóma nem kezdődik és nem végződik, mindig középen van, a 
dolgok között, köztes-lény, intermezzo. A fa leszármazás, a rizóma viszont szövetség, csak szövetség.” (Deleuze 1987, p. 7 
és p. 25. Magyarul: p. 4. és p. 19.) 

30. kép. Növénytani és modellértékű rizóma 
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Ám a teoretizáló alkotók között szinte kivételként teljesítve a kettős követelményt, Cache 
Deleuze irányításával posztstrukturalista filozófiát is hallgatott saját francia közegében, ráadásul 
kettejük együttműködése kötetről kötetre követhető. Cache kulcsfontosságú Mozgó Föld-könyve 
(1995) olyan építészeti képek osztályozására tett kísérletet, melyek Deleuze film-köteteinek (1986a) 
mozi-képeiből eredeztethetőek, a filozófus gondolkodásának első építészeti átiratát nyújtva.99 Az 
együttgondolkodás a Redő-kötetben folytatódott, ahol Deleuze szerint Cache könyve „nélkülözhe-
tetlennek tűnik a redő bármilyen elmélete számára” (Deleuze 1992b, p. 144), mégpedig elsősorban 
az inflexiós képek miatt. A deleuze-i gondolatsor nyomán a cache-i ág piszkos elméletként jött létre, 
mely nem érthető meg a szövegkörnyezet, a kulturális kontextus ismerete nélkül. 

Deleuze irodalmi és filozófiai szövegekben, festményekben, tudományelméletekben, filmekben 
vagy éppen az építészetben a gondolatot és ennek megformálásának (”megtestesülésének”) miként-
jét, a kettő kapcsolatát és az ez által leírt közeget vizsgálta. Például a mozi-könyvekben valódi szán-
déka nem az, hogy 

újabb filmelméletet gyártson, hanem annak megértése, hogy az értelmezés esztétikai, filozófi-
ai és tudományos módozatai hogyan konvergálnak a világ elképzelése és leképezése céljából 
létrejött kulturális stratégiákban. (Rodowick 1997, p. 4. Magyarul: p. 35) 

Cache is inkább ebben az irányban és a hivatalos modern építészet(történet)i kánonból kiindulva 
dolgozik, semmint az amerikai építészetelméleti iskolához kapcsolódva. 

Miként Derrida különbség-elmélete, úgy Deleuze-é is a jelö-
lő és jelölt viszonyát alapvetően meghatározó, közöttük lévő 
rést kutatja különböző területeken és műfajokban.100 A rés 
szemléletesebben a geometria által mutatható be (mint Cache 
mintája Deleuze-nek mutatta). Míg a klasszikus (történeti) ko-
rokban intervallumként (egyenes szakaszként) közvetlen és 
átvitt értelemben is lineáris kapcsolatot jelentett jelölő és jelölt 
között, addig a modernitásban és utána már egyfajta szakadás 
állt be a két tag között, viszonyuk már nem meghatározott, 
nem egyértelmű, elmozdult. A lehetőségek tárháza a jelöltségi 
viszony két pontja közötti görbe inflexiójában mutatkozik meg. 
(31. kép) Ott, ahol az érintő egyesül a görbével, a görbét elad-
dig meghatározó vektor pedig ”elszabadul”: a modell egy újfaj-

ta, nemlineáris, nemkauzális folytonosság-fogalmat mutat. Konkrét példán keresztül bemutatva a 
gondolatmenetet: Deleuze a filmtörténetet klasszikus és modern korszakra bontja. Az előbbit egy-
fajta organikus folytonosság határozza meg, hiszen egyenletesen, racionális osztásokkal, lineáris 
módon halad előre, a rés eleje és vége egymáshoz illeszkedik a montázs (mondhatnánk: szuperpo-
zíció) segítségével. Ezen Mozgás-kép szerint a vásznon az Igazság jelenik meg, mely egységes (kon-
tinuus, nem töredezett) és totális (mert nincs másik, így ez mindenre érvényes). Ha azonban már 
nem a (folyamatos) mozgásra vagy a cselekvésre épít a szerkezet, ha így a film már nem a valóság 
szolgai referenciájaként működik, nem az akció-reakció (ok-okozat) határozza meg kapcsolatait, 
akkor az egyik jelenetből (képből) már nem feltétlenül következik a másik, vagy a film eleje és a 
vége összeérhet. Ez a modern film, ahol egyre inkább a vágás mint a kiszakítás, és az egymásra ré-

                                                 
99 Cache könyve az AnyCorp Writing Architecture sorozatának első darabjaként jelent meg angolul! 
100 A jelölő és jelölt kapcsolatának elcsúszására Derrida Saussure kritikájakor a köztesség és az ottani elkülönböződés 
(„differancia” vagy Molnár Miklós magyarra transzformálásában: „külömbség”) fogalmát vezeti be. Ez utóbbi „egy olyan 
struktúra és mozgás, amely többé nem gondolható a jelenlét/távollét oppozíciója felől.” (Derrida: ’Sémiologie et 
grammatologie - entretien avec Julia Kristeva’, in Positions, Minuit, Paris, 1972, p. 37, Orbán Jolán fordítása.) Deleuze-nél 
hasonló szerepet tölt be a rés [fr. intervalle, ang. interval], mely fogalom magyarra fordítása mindenképpen problémás 
(intervallum, köz, illesztés). Egyfelől azért, mert már ”alapvetően” is számos, viszonylag jól körülírható jelentéssel bír (idő-, 
tér-vagy hangközt, a matematikában két pont vagy két szám közötti szakaszt jelöl). Másfelől azért, mert Deleuze gondol-
kodásmódjának megfelelően ez a jelentéshalmaz még tovább bonyolódik (a filmképek közötti egyfajta vágás értelmében 
vagy a barokk inflexiós kapcsolat ”mikrokereteként”). A magyar filmelméleti fordításokban a „rés” szót használják, és mivel 
Cache-hoz innen került át, most az építészeti megközelítésben is célszerű ezt alkalmazni. 

31. kép. Görbék inflexiós kapcsolódása (BZ) 
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tegződés (mondhatnánk: szuperimpozíció) mint az újonnan összerakás művelete határozza meg az 
Idő-képet. Itt az egymás mellé helyezett ”tetszőleges” képi és hangszekvenciák immár irracionális 
rendszert képeznek, mert közöttük hiányok és jelentésbeli elcsúszások adódnak. A rés autonóm, 
redukálhatatlan egységgé vált, hiszen (ellentétben a mozgás-képpel, ahol az egyik kép vége egy-
beesett a másik elejével) ez az illesztés esetleges, a köztességben már nem a meghatározottság, 
hanem a lehetőségek sokasága kap helyet. (Deleuze 1989) 

Az összeillesztendő filmképeket (és már korábbról a fényképeket is) mindig a kamera vágja ki a 
valóság látványából, annak teljességéből csak egy részt keretez le. Így a huszadik század második 
felének művészetelméletében központi szerepet játszó kép-problematika mindig a keret proble-
matikájával jár együtt, legyen szó akár Kazimir Malevics, Jackson Pollock vagy Francis Bacon festé-
szetéről, akár a filmezésről, akár immár az építészetről.101 

 

Cache könyve követve Deleuze hozzáállását az építészeti képek osztályozására tesz kísérletet: év-
százados építészeti fogalmakat helyez egészen új megvilágításba és rendszerbe (számos tudo-
mányterületet és művészeti műfajt megtermékenyítő eszközként használva). Sőt, ebből kiindulva 
egyfajta tervezés-módszertant is létrehoz. Ez a több irányt egyesítő gondolkodásmód vezet el a 
könyv címének legfontosabb kifejezéséig: a territóriumig. Territórium a táj, az épített környezet, de 
a filozófia és az építészetelmélet is. És miként a filmelmélet birodalma (például Deleuze-ön keresz-
tül) vagy az irodalomelmélet birodalma (például Derridán keresztül) a filozófiából táplálkozik, mint 
élősködő a gazdatestből, az építészetelmélet is megpróbálkozik valami hasonlóval, elsősorban 
éppen ugyanezekből a gazdatestekből. Deleuze deterritorializációja (az interdiszciplinaritás-
fogalom újrakalibrálása) úgy működik, hogy ha egy terület határait – belső szabályainak ellent-
mondva – át akarjuk lépni, attól még ez a törekvés az eredeti territórium terméke lesz, azt határoz-
za újra a keretek szerint kissé módosulva (Deleuze 1987). A mozi-kötetek filmelmélete maga a film-
elmélet kritikája, így a Mozgó Föld is hasonlóra törekszik az építészetelmélet territóriumában és 
annak határán-keretén. Inkább a filmes területről kölcsönöz fogalmakat (még újabb értelmezések-
kel gyarapítva azok egyébként sem csekély számú, ezért egyre nehezebben megérthető 
konnotációit), minthogy a hagyományos építészetfogalmon belül mozogjon. Inkább követi a hu-
szadik század általános kultúraelméletének elmozdulását, s a reprezentáció és az absztrakció vitájá-
tól a tér, a mozgás, az esemény problémái felé fordul. 

A Mozgó Földben az építészet territoriális képének kapcsolatai a topográfia kettős olvasatát ra-
gadják meg: egyrészt a látható-formai térrajzot, másrészt a latens-történeti szerepeket, mivel a 
geometriához (pl. a dombtetőhöz vagy a völgyhöz) az évszázadok során társadalmi-kulturális jelen-
tések társultak (pl. a katedrális a magasba vagy a kereskedelem a folyó mentére települt). De épp az 
idő múlásának köszönhetően ez a jelöltségi viszony megváltozik, ahogyan a terep (a forma), úgy az 
elvont (használati, szociológiai, stb.) tartalom is folytonos átalakuláson megy keresztül, tehát létre-
jövésben van az idő két képe között. Nincs adott, állandó, zárt ”kontextus” vagy identitás, nincs 
adott, állandó, zárt territórium, csak a mindig torzuló emlékezet. Így Cache szerint meg kell külön-
böztetni a hely, a territórium specifikusságát (”sajátosságát”) és identitását (”önazonosságát”): az 
előbbi a létező és az utóbbi a konstrukció, a változó teremtmény – de mindkettő a kép keretein 
innen. Így két problémakör merül fel: a territoriális képek (önmagukon belüli) elcsúszásai és a kö-
zöttük, mint (lokális) identitások közötti rés kapcsolásai.102 

„Tisztán aktuális tárgy nem létezik. Az aktuális tárgyat mindig körülveszi egy virtuális képekből 
álló felhő”, írta Deleuze (1996, p. 179. Magyarul: p. 30). Ez a felhő a kérészéletű, pillanatszerű képek, 
az emlékképek sorozata, mely az idő folytonosságában lelhető fel, de maguk a képek megragadha-
tatlanok, nemmeghatározottak, hiszen az időnek csak egy-egy szeletére vonatkoznak. Belőlük az 

                                                 
101 A keret művészetelméleti megközelítései közül néhány, a francia közegből származó fontos szöveg magyarul is olvas-
ható (lásd: Házas 2001, második fejezet; természetesen Derridával és Deleuze-zel). 
102 Vö. egy általánosabb szinttel: „az identitás a posztmodernben [posztmodern korban] mindig csak a másság [a differen-
cia] általi valakivéválásként képzelhető el”. (Kulcsár Szabó 1988) 
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aktualizáció folyamatában lesz lehatárolt, diszkrét tartomány: az aktuális tárgy. Ekképp a virtuális 
nem létezhet aktuális társa nélkül, és vice versa: az aktuális tárgy érzékelésével egyidejű az emlék-
kép kialakulása, és a másik szélsőértéken, az emlékkép előhívásakor, a virtuális lesz egyidejű az ak-
tuális képpel. Nem más ez az elképzelés, mint az idő két nézetének elválasztása, mivel 

az idő kétféleképpen halad, két egymástól élesen elválasztott módon telik: egyfelől a jelent 
elmulasztja, másfelől a múltat felduzzasztja és megőrzi. A jelen a mindenkori folyamatos idő, 
vagyis az egy határozott irányban történő mozgás által meghatározott, kimért változó: a jelen 
akkor múlik el, amikor ez a folyamatos idő lejárt. A múló jelen definiálja az aktuális tartomá-
nyát. Ámde a virtuális a mindenkori egy irányba történő minimális (legrövidebb) mozgást 
mérő folyamatos időnél rövidebb időközben jelenik meg. (Deleuze 2002, p. 151. Magyarul: p. 
32) 

Például a filmképek résében. A jelen idő tehát folyamatában történik (jön létre), a múlt – utólag – az 
emlékképek kristályokra hasadt rendszerében marad meg. 

Nincs sem meghatározó, mindent átható és teljes érvényességű elv (idea), sem meghatározott 
egyedi végtermék (identitás); helyettük a virtuális képek sokszorossága103 és maga az aktualizáció 
egyedi-egyszeri folyamata (a szingularitás) van, a gondolat eszköze pedig a deterritorializáció. 
Vagyis, ha van is a helynek ”szelleme”, mondja Cache a 80-as évek közepén, akkor az éppen a virtu-
alitásban, a topografikus emlékképek sorozatában nyilvánul meg, abból aktualizálódhat (Cache 
1995, p. 15). Ha a probléma az volt, hogy hogyan lehet a helyszín specifikusságát (fel)használni a 
helyi különbségek identifikálása nélkül, akkor a megoldást ez a szinguláris, önkényes-véletlenszerű 
kristályosodási folyamat adja meg – tulajdonképpen a dekonstruktív építészet alternatívájaként. 

Azért, hogy konkrét építészeti értelmet nyerjen, hogy láthatóvá váljék ez az elvont elmélet, 
Cache szövege a geometriai modellezéshez és a szingularitás fogalmának továbbterjesztéséhez 
folyamodik, bár az megkérdőjelezhető, hogy a diszciplináris ”tisztázás” szándéka épp további bur-
jánzó-ködös, piszkos elmélettel lenne beteljesíthető. 

Az eddigiekhez (az aktualizációs folyamathoz, az idő-kép közében bekövetkező elkapcsoláshoz 
és a megelőző képektől való függetlenedéshez) szemléletesen társítható a különlegesen, szabály-
talanul – ha úgy tetszik: következetlenül – viselkedő pont képe. A huszadik század természettudo-
mányos gondolkodása, amely Deleuze-nél és Cache-nál is bekapcsolódik a territoriális vizsgálatba, 
és amelyet az idő-kép meg is jelenít, már nem a kétezer néhányszáz éve meghatározó euklideszi 
paradigmatikusság (diszciplinaritás), vagyis a rendszer szabályszerűsége, a tudomány-territórium 
kereteinek törvényessége szerint működik. Az elfogadott alapfeltevésekből korábban csak logikai 
levezetéssel, a meghatározott kereteken belüli következtetésekkel lehetett eljutni újabb állításokig, 
ám egyre több olyan jelenség tűnt fel, melyet észokokkal és -érvekkel már nem lehetett megma-
gyarázni: a valóság tapasztalatának túl kellett lépnie a (mozgás-kép) logikáján és engednie kellett 
az irracionalizmus elképzelésének, miszerint az életet a véletlenek is befolyásolják és az ilyen értel-
mű összetett működés leírása bonyolult, összetett modelleket igényel.104 

Az építészet territoriális képét a fentiekhez hasonló módon a kitüntetett irányultság, a történeti 
vektor határozta meg, állítja Cache. A hely specificitásához, a topográfiához és a jelentésekhez ilyen 

                                                 
103 A virtuális képek sokszorossága kulcsfogalom, jelentősége különösen a redő- (fold-, pli-) koncepció kiterjesztésekor nő 
meg: a sokszoros nemcsak végtelen részecskéből áll, de végtelenül redőződik is, multiPLIkálódik. ExPLIkál: kiredőzik, 
ImPLIkál: beredőzik, DuPLIkál: megkettőződik a redő. (A pli-fogalmak és már az építészeti folding értelmezését is lásd: 
Rajchman 1997, ’Folding’ fejezet, pp. 11-36.) 
104 Míg Newton mozgástörvényei még az időtől függetlenül működtek, ahogyan a velük kapcsolatba hozott mozgás-
képek is (merthogy az idő a mozgás alárendeltje volt), addig az 1920-as évek kvantummechanikájának felfedezései az 
akauzalitás (ok és effektus, peremfeltételek és okozatok egymástól való eltávolítása), az indetermináció (a jelen, a kiinduló 
állapot ismeretében meghatározhatatlan jövő), a valószínűség (a kereteken belül létrejövő lehetségesség) fogalmai felé 
vezették el a gondolkodást. Az idő-kép résében „lehetetlen előre tudni vagy megjósolni, hogy melyik irányváltoztatás fog 
bekövetkezni. A mozgás-kép kronologikus ideje a bizonytalan átalakulások [létrejövések] képévé töredezik szét.” 
(Rodowick 1997, p. 15. Magyarul: p. 42.) Vagy másképpen: „anything goes”. 
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vektorok társíthatók, de az egyszerűsítés, az abszt-
rakció problémáinak tudatában.105 Az alapvető 
tulajdonságokhoz számos másodlagos képzet 
társítható az összetett helyzet leírásához, a vekto-
riális képek egymásra vetíthetők. A vektorok (terri-
toriális) koordináta-rendszert hoznak létre, mely-
ben a mértani analízis és az átvitt értelmű model-
lek szerint is kétféle szingularitás különböztethető 
meg: a szélsőérték (a rés végpontjai, a minimum és 
a maximum, külső és belső tér, hegy és völgy, stb.) 
és az inflexió (a szélsőértékek köztessége, ahol 
elvész az irányultság). A szélsőérték mindig a vek-
tortól, a koordináta-rendszertől függ, ezért (a 
geometriai görbéhez képest) külső szingularitás, 
az inflexió azonban rögzített egyediség, ezért 
belső szingularitás. (32. kép) A szélsőértékek a relativitásban léteznek, míg – ezzel összefüggésben 
– az inflexió a lehetőségek totalitásában. A szélsőérték a rés bizonytalan-elmosódó széle, az in-
flexióban pedig a vektorok – miként a virtuális emlékképek – aktualizálódhatnak. 

Az inflexió lehetségessége szemben áll a helytől elvárt feltételekkel, megelőzi azokat, s az in-
flexió ezen állítás felől tekinthető elsődleges építészeti képnek. Ez a kép nem egy statikus, hanem 
inkább egy dinamikus topográfiát definiál belső szingularitásként, vektoroktól függetlenül, ennél-
fogva a kijelölt iránytól, a gravitációtól (és a meghatározó ideológiáktól) függetlenül: a koordináta-
rendszertől való megszabadulás a dinamizmus, a Mozgó Föld záloga. 

Az építészeti képfogalom definiálásához három tényezőre van szükség Cache szerint. Közülük 
kettőről már esett szó: az inflexióról mint a dinamikus topográfiát létrehozó képről, és a vektorról 
mint az emlékképek jelölőjéről. A harmadik elem a keret, amely nélkül az inflexió lokalitását veszí-
tené, a vektor lehetőségeinek sokszorossága pedig káoszba fulladna. Deleuze és Cache írásaiban 
számos művészettörténeti példa próbálja bemutatni, hogy a három tényező mennyire nem meg-
határozott, de hogy ők mennyire meghatározzák a kép játékszabályait, milyen nagy mértékben 
vannak jelen a képben mindig. Magyarul: a műalkotás interpretációja határozza meg annak egyedi 
jelentését, az interpretáció maga pedig keretétől, (kultúr)hátterétől függ, így kódolva bele eleve a 
kort, a helyet és az interpretátor személyiségét az adott értelmezésbe.106 

Ezen gondolatsor men-
tén haladva belátható, hogy 
ugyan a világot képekben 
látjuk, de az érzékelés az 
egyszerű (logikai, egyértel-
mű) megfeleltetésnél sokkal 
bonyolultabb, hiszen jelel-
méletileg csak közvetett 
percepció lehetséges (a 
Deleuze-nél megjelenő percepció-kép már önmagában a „percepció percepciója”): agyunkban 
nincs mozi, mely a valós világ, vagyis a tárgyak duplikátumát vetítené. (Mint nyelvelméletileg tud-
juk: mackó és mackó nem azonos.) Ehelyett csak a tárgyak topografikus felszínének képeit érzékel-
jük, így Cache modelljében tulajdonképpen mi vagyunk a képek körül. (33. kép) A sokszorosítható-
ság technikái előtt minden egyes kikeretezett kép identikus, zárt egész volt, az eredetiségét hirdette, 
ekképpen a világ is ”bennünk” létezett, de a fényképezés megjelenése óta ez a viszony megfor-

                                                 
105 Cache banális példája (uo. p. 15) a kínai Nagy Fal, mely a birodalom határait jelölte ki, de mindig épp az erőviszonyok-
nak megfelelő vonalon és méretben. (Hasonlóan illusztratív lenne a felhőkarcoló, mely nomen est omen irányultságot és 
nagyságot, legalább tőkekoncentrációt és a másikat lepipálni akaró szándékot jelez.) 
106 Az interpretáció Deleuze-nél nem értelmezést jelent, hanem ez az eredeti szövegekből újat teremtés eszköze. 

32. kép. Görbe szinguláris pontjai: szélsőértékek és inflexió (BZ) 

33. kép. A néző van a tárgyak képei körül: 
Cache modell-rajza (1995, p. 3) és a Mátrix feltárulása a valódinak látszó képek mögött 
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dult.107 Vagy a festészet felől: Pollock és Bacon különbözőképpen végtelen munkafelülete a festés 
eseményének, akciójának képét mutatja, tehát a keret levált a vászonról és a műtermet mint intéz-
ményt burkolja. (Ahogy ez Vattimonál is megjelent a modern tárgy végeként.) 

Ha tehát az építészeti képek rendszerét akarjuk feltárni és megérteni, akkor Deleuze territórium-
képzete nyomán az építészet alapfogalmaiban kell gondolkodnunk, Cache-nak az építészetelmélet 
elméletét (kritikáját) kell előadnia: a deterritorializáció módszerével a ”keretet” a hagyományos 
lehatárolás-értelmezésből ki kell terjesztenie. Ehhez az eszköz egyfelől a piszkos elmélet dinamikus 
fogalomhasználata, másfelől az építészet formai és funkcionális megközelítésének kizárása. Ponto-
san az történik a Mozgó Földben, ami a mozi-kötetekben, ahol filmes műfajok nélkül íródik átfogó 
teória. Mivel „a keret az építészetet legalapvetőbb kifejezésére redukálja” (a keretezés nem más, 
mint lehatárolás), vizsgálata hozzásegít a rések bevezetéséhez az architektúra territóriumába (uo, p. 
23). Ennél fogva Cache az építészetet a keret(ezés) művészetének nevezi, a keret manipulációjaként 
határozza meg. 

Ahogyan a filmkészítés esetében a kamera a valóság egy darabját – a teret, az eseményt, az idő-
pillanatokat – keretezi (szakítja ki) és egyben a képeket a film keretébe is beolvasztja, úgy az építé-
szet is hasonlóképpen jár el, ráadásul több szinten; a Mozgó Föld az építészeti keretezésnek leg-
alább három funkcióját tételezi. Az el- vagy leválasztás, részekre osztás a rés létrehozására irányul, 
ennek alapvető eszköze a fal. Általa a tér különböző részei, a felosztott territórium darabjai együtt 
vagy szimultaneitásban léteznek, de ez egyben és szükségképpen diszkontinuitás is, hiszen a kere-
tezés magába is foglal, beolvaszt a leválasztás mellett (lásd a virtualitás-aktualitás oda-vissza mű-
ködését). A második réteg a kiválasztás. Az ablak segítségével az ”okokból”, a vektoriális sokszoros-
ságból, tehát a territoriális képekből kiválaszthatóak a leghatékonyabbak. Amíg az első funkció 
eltávolít a territóriumból, addig ez, szelektív módon, újraformálja a kapcsolatot vele.108 Végül a 
harmadik keret a racionalitás a szó szerinti lehetségesség érdekében: miként az első két lépésben 
elméletben, úgy most a gyakorlatban, például az építészeti anyagok terén kell kiválasztani a legha-
tékonyabbat. A pontos és új, kísérleti technológiákkal az élet új lehetőségeinek tárháza nyílik meg – 
szól Cache avantgárd-technicista apostolként, a nem-sztenderd gyakorlat ”elő-teoretikusaként”. 

Ez a territóriumok bebútorozása, melyet 
a Mozgó Föld alcíme is jelez: az épület 
bútor(modell)ként simul a topográfiába, és 
így tesz a bútor is a belsőben, miközben 
”képletesen” szólva a territórium képét 
miniatúraként tükrözi vissza a belsőben. Az 
ablak által a külső és a belső között megva-
lósuló perspektíva relativitásának speciális 
értelme jön létre, mert – meglehetősen 
didaktikus, közvetlen módon, konkrét for-
mává alakítva a gondolatot – egy olyan bútorról szól az írás, mely a külső hegyet, tavat, szigetet az 
ablakkal szemközti falon jeleníti meg. A perspektíva ugyanis művészet, mely lehetővé teszi, hogy 
akár „az ujjaink között tartsunk egy hegyet” (illetve annak kicsiny képét). (34. kép) „Az ablak keretezi 
a tájat épp annyira, amennyire a táj körbeveszi a keretet” (uo. p. 140). 

                                                 
107 „Más természet jelenik meg a fényképezőgép s más az emberi szem előtt; elsősorban mert az ember által tudatosan 
áthatott tér helyébe tudattalanul áthatott tér kerül. Ha például valaki, s akár csak nagyjából, számot akar vetni az emberek 
járásával, abban a másodperctöredékben, amikor kilép a sorból, biztos nem tudja a többiek magatartását szemmel követ-
ni. A fényképezés és különböző segédeszközei: a kimerevítések, nagyítások ezt tárják fel számára. Ahogy a pszichoanalízis 
segítségével az ösztönös-tudattalant, úgy ismerjük meg a fényképezés révén az optikai tudattalant.” (Benjamin W 1931, 
’Short History of Photography’, Literatische Welt, 18.9/25.9/2.10. Magyarul: A fényképezés rövid története, ford: Pór Péter, 
in Benjamin W, Angelus Novus, Magyar Helikon, Budapest, 1980, p. 693) Kézenfekvő és közérthető kortárs példaként – 
”Deleuze-olvasatként” – lásd a Mátrix-filmekben a valóság képe mögött végül feltáruló kódolt (világ)rendszer képeit. 
108 A fal mellett természetszerűleg a klasszikus magas- és a modern lapostető ”metszetkészítő” viszonya, illetve a szalag-
ablak kitüntetett nézőpontot megszüntető szerepe is elemzett a könyvben. 

34. kép. A csöppnyi Mont Blanc a túrázó nagy ujjai között 
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Ez a percepció percepciójának játéka, hiszen 
a kicsi fogja a nagyot tartalmazni, vagy a belső a 
külsőt, azonban nem egy (modernista) doboz-
szerű modellben, hanem egy zsákszerűben: egy 
Möbiusz-szalagban, vagy egy Klein-palackban. 
(35. kép) Akár elméleti modell szintjén, mint már 
Eisenman XIa házának variációiban a 
Cannaregio-tervben feltűnt, akár gyakorlati-
formai szinten, mint a UN Studio épületeinél 
látható majd. 

Visszatérve a geometriai modellhez, ott az inflexió rögzített, miközben a külső szingularitások, a 
szélsőértékek csak a vektor meghatározását követően nyernek jelentést. Ha a felületről (mely 
egyébként dombok és völgyek szuperpozíciója) eltávolítjuk a koordináta-tengelyeket, akkor csak az 
inflexiók (belső szingularitások) maradnak, de ezek pontosan leírják a topográfiát. A ”legek” meg-
szűnnek létezni, így jöhet létre egyfajta „radikális külső” vagy abszolút külső képe, amely nem ellen-
téte a belsőnek (uo. p. 36). A bebútorozott dinamikus territórium, a Möbiusz-szalag képek sorozata: 
a kint bent is, és fordítva – a keret kereteződik. És ugyanez igaz a fentre és lentre, és a többi szélsőér-
tékre is, az idő-kép szilánkjainak elmosódott határaira, az inflexió oldalainak relativitására. 

 

Ahogyan később, részben Cache hatására, Deleuze írta: a barokk kapcsolatokban, filozófiai és 
tudományos gondolkodásban már fellelhető az inflexió képe – a szabadon áramló gondolatfolyam 
konstrukciója szerint. A barokkot itt nem stílusfogalomként kell érteni, hanem gondolkodásmód-
ként. Cache elképzelése szerint a barokk (redő109) a lehető legpontosabban írja le a dinamikus je-
lentésadást vagy illesztést; mely a képek új, hármas meghatározottságú dimenziójához vezet, és 
mely összekapcsolódik az anyagok fizikájával és bevezeti a súlytalanság tapasztalatát. Deleuze-nél 
majd a „kibontakozás irányait és nem határait jelöli ki” (1992a, p. 124. Magyarul: p. 221), ami azt 
jelenti, hogy a 17-18. század fordulóján Leibniznek már nem kellett „összeegyeztetni a kiindulópon-

tot vagy akár a végeredményt a [tudomány] 
múltból ideszármazott tekintélyével, Arisz-
totelészével sem, és lényegében a vallás 
dogmáival sem” (Simonyi 1986, p. 275). Az 
eredmény egyfelől Leibniz filozófiája (pl. a 
nomadológia) és matematikai újítása (első-
sorban a differenciálszámítás), másfelől 
ennek Deleuze általi újraértelmezése és a 
barokk művészetben megjelenő redőzéssel 
(pl. Caravaggio festményeivel) való össze-
kapcsolása. (36. kép) Vagyis: a korábbi ta-
pasztalat helyett, mely a folytonosságon és 
a meghatározottságon, a logikán és a tör-
vényszerűségen alapult, az elméleti konst-
rukció lehetőségeire került a hangsúly. 

A Cache-féle territoriális képfogalomhoz hasonlóan Deleuze-nél a barokk redőben valósul meg a 
deterritorializáció művelete. A redőt is alapvetően az inflexió, a vektor és a keret határozza meg, 
mindkettőben a gondolat és a vele kapcsolatban álló kép lezáratlansága felé mutat a vektorok sok-
szorossága vagy a lehetőségek végtelensége. Gondolat és kép, anyag és forma, elv és megtestesü-
lés olyan összefüggésbe kerülnek, mely ugyan keretezett, de állandó változásban, létrejövésben 
van; az anyagok ”rugalmassá válnak”, megszűnik ellenálló képességük. Tehetetlenségük azért vész 
el, mert a topográfiai modell már nem medencék és hegyek mint szélsőértékek lehatárolt mezőinek 

                                                 
109 Pli (fr.), Fold (ang.). 

35. kép. A Möbiusz-szalag folytonos felületén a kinn benn is van 

36. kép. Caravaggio: Judit lefejezi Holophernest, ~1598 
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sorolásából áll össze, hanem inflexiók (szabad görbék, redők kapcsolt) hálózataként, aminek követ-
keztében a gravitációs vektort is (mint egyedül érvényes koordinátát) a súlytalanság tapasztalatára 
lehet cserélni. 

A redőzött topográfia, mely Cache könyvében néhány ponton egészen konkrétan földrajzi érte-
lemben is használatos, nem egyszerűen az épület környezete, hanem – a modern építészet kritiká-
jaként – az épülettárgy önmagába záródásának lehetetlensége: a kis ”belső” tárgyaktól az épületen át 
a környezetig és vissza húzódó abszolút külsőség fraktális, önmagát léptéktelen képekként tartal-
mazó modellként jelenik meg. A nagy mintában is ott a kisebb, és mindig ott a még kisebb, ez a 
perspektíva már említett relativitása. Ekképpen topográfiai komponenssel kell rendelkeznie min-
den tárgynak, legyen bármilyen kicsi is: mert a territórium nem kontextus, nem egyszerű külsőség. 
A fraktálszerűségben bárhol ott lehet egy rés, a nemmeghatározottság területe, amiből újabb redő 
emelkedhet ki. 

3.3. A redő vagy folding, mint lehetséges (formai-gyakorlati) modell 

3.3.1. Az AD 63 és Bacon mintája 

Miként a dekonstrukció esetében sem a kiállítás, úgy a folding esetében sem az AD-szám klasszi-
fikációja jelenti a lényeget, hanem a kilencvenes évek elejének problémáira adott válaszok, a ”redő-
ző” gondolatok, módszerek és formák lehetősége; a mából úgy tűnik, sokkal szélesebb értelemben, 
mint ahogyan Lynn szerkesztése vagy Carpo történetírása mutatta. Ha a ”foldingot” Deleuze-től 
távolabb és az építészeti diskurzushoz (például az ANY-hez) közelebb helyezzük el, ha nem irány-
zatként (elméleti vagy formai koncepcióként), hanem az ”összetettség” (válasz)jelenségeként ér-
telmezzük, máig érvényes megállapításokhoz juthatunk. Ugyan már Lynn sokszínűként mutatta be 
a Deleuze-olvasatokat, de azok az építészeti gyakorlattól és territóriumtól egyaránt távolabb álltak 
(kevésbé voltak relavánsak, a lényeget megragadók110), mint az a kör, melyet a kései Eisenman-
munkák, Koolhaas térszervezése, a UN Studio hibridképző modelljei vagy esetleg Lynn ”proto-
digitális elmélete” alkot. Ám nem a konkrét alkotók fontosak, hanem a válaszaik közösségéből fel-
vázolható tendencia. 

Még csak egy éve volt angolul olvasható a Redő-kötet, de az AD már össze is gyűjtött az építé-
szeti értelmezéseiből, alkalmazásaiból egy sort, melyből legalább kétszintű interpretáció tűnik ki. 
Egy egyszerűbb, formai alapú ”hajtogatás” és egy interdiszciplináris elméletet (is) előnyben részesí-
tő, tudatosabb változat. Az előbbi, több ponton erőltetettnek tűnő társításokat az utóbbiban 
Eisenman terveinek és szövegeinek (túl)reprezentáltsága egészíti ki, egyszersmind szembetűnő, 
hogy Cache nem szerepel az összeállításban. Ez azért is különös, mert Lynn szerkesztési elve épp-
hogy a cache-i topografikus megközelítés volt: a beválogatott projektek léptéke a játéktól a búto-
ron és az épületen keresztül a városépítészetig terjedt. A szerkesztő már az újrakiadásban mondja, 
hogy az eredeti kötet katalizátor- vagy kulcsszerepet játszott az építészet új irányának megterem-
tésében (Architectural Design Profile 1993/2004, pp. 9-13). Ennek alapja az lehet, hogy a 70-es-80-
as évek értékelhetők úgy, mint ahol a forma körül dúlt a harc valamiféle ”jó” (univerzalista, nemzet-
közi, uralkodó) irány létrehozására, gyakran a diszciplínán kívüli eszközök segítségül hívásával. A 
dekonstrukció már ennek a csúcsát, ekképp a végét jelentette: a kollázs-vita kezdett megszűnni, 
hiszen a típusok, minták itt már darabjaikra estek szét. Ezzel szemben jelenik meg Lynn szerkeszté-
sében és eredeti szövegében a görbevonalúság [curvilinearity] modellje, a redő összekapcsoló ereje. 

A folyóiratban nem csak és nem elsősorban technikai-matematikai hangsúly fedezhető fel, 
melyre Deleuze és Leibniz kalkulusa (differenciálszámítása) jogosítana fel, hanem koncepcionális, 
generatív és konstrukciós értelmezések együttesen, állítja Lynn. A másik kulcstényező az volt, hogy a 
projektek még éppen abban a pillanatban kerültek egy csokorba, mikor még nem 
kompjúterizálódtak. A szerkesztő szerint ez fontosabb tényezője a gyűjteménynek, mint a teoreti-

                                                 
110 Részletesen lásd: Bun 2008d. 
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kus megközelítések maguk; itt még nincs sem digitális érvényesítése, sem magyarázata a tervek 
keletkezésének. Egy olyan újfajta, magyarul frappánsan ”egész-ség”-fogalomnak nevezhető gon-
dolkodási irány mutatkozott be, Leibniz monadológiájának logikájából és az ezt követő-
továbbgondoló deleuze-i redőből (is) származtatva, ahol már nincsenek diszkrét részletek, hanem 
együttműködő, érzékeny-reagáló folytonosság van a dekon töredékességével (ilyen értelemben 
”betegességével”) szemben. 

Számomra a szám témája a kalkulus volt és az építészek által felfedezett és megvalósított kal-
kulus az, amely folytatja az [építészeti] terület [immáron majd digitális] irányítását a formai és 
a teremtett összetettség szempontjából. A modul elvesztése az infinitezimális összetevő érde-
kében és a töredékes kollázs lecserélése az intenzív egész által jelenti a kalkulus bevezetésé-
nek törvényességét. (Architectural Design Profile 1993/2004, p. 11)111 

Az AD-számban az elméleti-közvetlen megközelítésekhez a Redő-kötet első fejezete szolgáltatta 
az alapot, melyet John Rajchman elemzése (majd későbbi interpretációi sora) vezetett be az építé-
szeti diskurzusba.112 Deleuze legközelebbi olvasatát Eisenman – mára klasszikussá vált – 1990-91-es 
Rebstockpark-terve és az ahhoz kapcsolódó szöveg jelentette113, míg Lynn bevezetője történetileg 
helyezte el a kísérleteket.114 Az ötödik meghatározó és a kollázs módszere utáni formakeresés kap-
csán már itt is említett, kissé ódivatúnak tűnő, ezért nem egyértelmű című szövegében115 Jeffrey 
Kipnis (1993) éleslátással foglalja rendszerbe a dekonstrukció örökségét és az onnan való tovább-
lépés lehetőségeit. Nézőpontja szerint a kimerült szuper(im)ponáló rendszerekből két kiút mutat-
kozott. Az egyik, melyet InFormációnak nevez, 

általában össze nem illő formai és programelemeket épít be semleges, modernista tömbbe. 
Az eredményként adódó, össze nem illő maradék tereket aztán vizuális rétegzés, 
programinnováció, technológiai effektusok és események aktivizálják. (Kipnis 1993, p. 43. 
Magyarul: p. 355, módosított fordítás)116 

Ekképp például Koolhaas és Tschumi az építészet lényegét a forma (esztétika) helyett az épített 
keretek közötti eseményekben keresi. A másik irány, a DeFormáció jelenti a redőződő koncepciót és 
formát a kipnisi modell szerint. Ez „olyan absztrakt topológiákat olt be [a programba és az alakzat-
ba], amelyeket nem lehet sem egyszerű, sík összetevőkre bontani, sem az építészeti formalizmus 
adott [értsd: kapott, hagyományozott] eszközeivel elemezni.” Így próbálja Eisenman folytatni 
transzformációs kísérleteit olyan célzattal, hogy a dekonstruktív töredékek helyett koherens és még 
összetettebb (geometriai) rendszereket hozzon létre.117 

                                                 
111 [For me, it is calculus that was the subject of the issue and it is the discovery and implementation of calculus by 
architects that continues to drive the field in terms of formal and constructed complexity. The loss of the module in 
favour of the infinitesimal component and the displacement of the fragmentary collage by the intensive whole are the 
legacy of the introduction of calculus.] 
Lynn folding-értelmezésében, matematikai-digitális módszereiben ebből lesz a tekervényesség formája és az algoritmi-
kus együttváltozás szabálya. Az Eisenmannél folytatott, 1987-1991 közötti munkát követően Lynn nem kérdőjelezte meg 
sem a posztstrukturalista megközelítést, sem a geometrizáló autonómiafogalmat és annak keresését. A kollázs, a „manuá-
lis” transzformációk eszközeinek kimerülése után viszont új módszereket keresett „a még összetettebb geometria” létre-
hozásához: ekképpen saját bevallása szerint munkássága Eisenman analóg/posztstrukturalista életművének kiterjesztése 
a digitális területre. (Speaks, 2003, A+U 396, 122.) Lynn elmélete az itt elemzendő folding-értelmezések közül kivétel 
annyiban, hogy – megépült munkák híján – elsősorban a publikációkon és az oktatáson keresztül hat. 
112 ’Out of the Fold’, in Lynn 1993, pp. 60-63; majd lásd: Rajchman 2000 és az ANY-ben való meghatározó részvételt. 
113 ’Folding in Time: The Singularity of Rebstock’, in Lynn 1993, pp. 22-25. 
114 ’Architectural Curvilinearity: The Folded, The Pliant and the Supple’, in Lynn 1993, pp. 8-15. 
115 „Egy új építészet felé”. 
116 [(The strategy of InFormaton is to form a collecting graft,) usually by encasing disparate formal and programmatic 
elements within a neutral, modernist monolith. The resultant incongruous, residual spaces are then activated with visual 
layering, programmatic innovation, technological effects and events.] 
117 Ha pontosak és következetesek akarunk lenni, még egy kategóriát kell bevezetni Kipnis duója mellé a dekonstrukció-
val kapcsolatba kerülő építészek „utóéletét” tekintve. Hadid, a Coop Himmelb(l)au vagy Gehry folytatták ”egyszerűbb” 
formalista kísérleteiket, vagyis analóg módszereiket digitális technikák segítségével vitték el a végsőkig – a megvalósulás 
érdekében. (Ha meg kellene nevezni, jobb híján ReFormációnak hívhatnánk a tendenciát.) 
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Kipnis szövegéből és az AD-szám felvetéséből süt 
valamiféle pozitivista lendület és az új forma iránti 
erőteljes vágy, bár Michael Speaks (Cache 1995, pp. 
xiv-xv) már korán megkérdőjelezi, hogy egyáltalán 
elmozdulásként értékelhető-e a dekonstruktív formák 
ellágyulása. Megkérdőjelezhető a folyamat (az el-
mozdulás mibenléte) a francia filozofikus alapok to-
vábbélése szempontjából is: milyen különbségek 
olvashatók ki a derridai és deleuze-i életműből, illetve 
ezek építészeti interpretációja mennyiben tér el 
egymástól. Elizabeth Grosz (2001, p. 59) a forrásokat 
és alkalmazásukat összehasonlítva a formai kérdés 
helyett inkább azt vizsgálná, hogy „hogyan gondol-
ható el az építészet komplementer és bináris struktú-
rákon túl, szubjektivitáson és jelentésképzésen túl.” A 
felvetés azért érdekes az építészeti diszciplínában, 
mert ez a harc például a képzőművészetben már ko-
rábban megjelent a nem-ábrázoló vagy nem-objektív 
irányzatokban és ez példát szolgáltat az építészek 
számára is. A Deleuze által elemzett, második világ-
háborút követő környezetből megszületett francia 

informel művészet (és ennek amerikai párja, az akciófestészet) szembeszállt mind a hard edge 
kollázsolással dolgozó absztrakt konstrukciókkal, mind a reprezentáló, a valóságot kikeretező irány-
nyal, hogy a művész és a formaadás folyamata számára új szerepet találjon.118 (37. kép) 

A deleuze-i minta Francis Bacon volt, aki – leegy-
szerűsítve – nem akarta sem az ósdi, vagy a huszadik 
századra didaktikussá és/vagy fogyasztóivá váló figu-
ratív elbeszélést alkalmazni, sem absztrakt, vagyis el-
vontan, a ráció által értelmezhető alkotást létrehozni: 
festményeinek alakjait el kellett különítenie, ki kellett 
zárnia a (narratív) keretekből. Deleuze értelmezésé-
ben ezek a keretek nemcsak ”formaiak”, mint a sajá-
tos (egymással nem-narratív) viszonyban álló tripti-
chon-egységek vagy a festett hátterek zárt szobabel-
sői, ketrecei, hanem ”esszenciálisak” is, melyek a kor-
társ humán, társadalmi, kulturális viszonyokra vonat-
koznak. Ezen esszencia allegóriája a szervek nélküli 
test, mely 

valójában nincs híjával a szerveknek [organes], 
csupán maga a szervezet [organisme] hiányzik be-
lőle, vagyis a szervek elrendeződése [organisa-
tion]. A szervek nélküli test tehát egy meghatároz-
hatatlan szerv által definiálható, míg a szervezet 
meghatározott szervek által. (Deleuze 1992a, p. 47, 
Dunajcsik Mátyás fordítása) (38. kép) 

A festményen lévő alak teste valamiféle emberire 
emlékeztet, de nem anatómiai értelemben; még ha a 
nyitott külsőn vagy vékony bőrön keresztül a bordák 

                                                 
118 Az ”informel” [formless: formátlanság, alaktalanság] fogalmát Georges Bataille vezette be a kultúrtörténetbe (Bataille, 
G 1929, A Critical Dictionary: The Informe, Documents, no. 1), s azt az ezredfordulón Yve-Alain Bois és Rosalind Krauss 
1996-os Pompidou Központbeli kiállítása értelmezte át (Bois & Krauss 1997). 

37. kép. Jackson Pollock alkotás közben: 
a festményt a műterem keretezi 

38. kép. Francis Bacon: 
Three Studies for a Crucifixion (tryptichon) - 1, 1962 
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fel is tűnnek néha, a forma elpuhult, gumiszerűen rugalmas, átmeneti-torz.119 A szervek nélküli test 
nem más, mint hús és ideg összessége: a látvány tehát nem az értelmezésen, az észen, ergo a lo-
goszon keresztül hat, hanem minden más érzék, az idegrendszer segítségével. Ez az idegrendszer 
viszont éppúgy nem ”anatómiai”, mint maga a test. Nem hierarchikus, hiszen a logosztól való men-
tesség az ész eltávolítása, a ”fejmentesség” útján érhető el. A fejet, mint a test koronáját, és mint az 
érzékelés centrumát ki kell kapcsolni: nem lehet megszüntetni, mert integrálódott a húsba, a test 
hálózatának része, de önálló-uralkodó dominanciáját érvényteleníteni kell. Ez a strukturált, ugyan-
akkor alárendeltségi viszonyoktól mentes, organikus rendszer a deleuze-i világkép alapja, mindegy, 
hogy képzőművészetre, társadalomtudományra vagy építészetre vonatkozik. Rizóma, redő, gépe-
zet-szerű (”masinikus”) működés mind ennek a felépítésnek a fogalmai. 

Bacon festményeinek alakjait – a festő saját bevallása szerint is – a röntgen-felvételek inspirálták: 
a festmények az elfedett lényeget mutatják meg a buta és álságos bőrfelszín helyett. Egy komplex, 
bonyolult lényeget, mely inkább érezhető, mintsem megérthető. Ez a fajta festészet tehát hasonlít 
arra a mélystruktúra-feltáró folyamatra, melyet Derrida pszichoanalízis-kritikája nyomán a 
dekonstruktív építészetelmélet alkalmazott a diszciplináris önkeresés céljából. Az építészeti folding 
ily módon való viselkedése azonban csak félig tudatos (a Baconre való hivatkozás elsősorban a UN 
Studiora és csak később és közvetve jellemző, illetve általánosabban a diagram kapcsán jelenik 
meg); a baconi modell inkább Deleuze világán keresztül áttételesen követhető vagy mint a festő 
egyedi esetének bizonyos kortárs építészeti jelenségekkel való furcsa, de helytálló egymásra fedé-
se. 

Még egy kulcsmomentumot kell kiemelni Bacon kapcsán, ez pedig a festmények határtalan és 
kontúrtalan ”figurativitása”: nemcsak a főalak feloldódásáról van szó a festményen belül, hanem a 
festménynek magának a feloldódásáról a kereten kívüli térben (a műteremben). Ekképp a gyenge 
elméleteknél és Cache-nál is tárgyalt ”új idő fogalmat”, annak mai központi szerepét az akciófesté-
szet jól illusztrálja. Bacon az alkotást folyamatos véletlenek egymásra halmozódásának, a korlátok 
nélküli szabad befolyásolhatóság munkaterepének tekintette, végcél nem lebegett a szeme előtt 
és elfogadta az adódó ”hibákat” is; valahogy úgy játszott, mint ahogyan William Burroughs a szö-
vegekkel tette.120 Mindketten önállóságra vágytak, megszabadulni minden korlátozó, előzetesen 
befolyásoló tényezőtől; a pillanatba akarták sűríteni az alkotás folyamatát, amely így akcióvá, ese-
ménnyé vált. Ráadásul olyan személyes állapotban történt mindez, mely mind Bacon, mind 
Burroughs esetében valamiféle reálison túli, alkohollal és/vagy kábítószerrel befolyásolt kondíció-
kat feltételezett; ennek segítségével az eshetőség esélye csak még tovább nőtt, sőt provokálódott. 

Az akció vagy esemény, mint a véletlen pillanatszerű inflexiója alapvető de Solà-Morales gyenge 
esztétikai tapasztalata, az InFormáció és a DeFormáció szempontjából egyaránt. 

A tér és a hely, az itt és az ott statikus feltételei többé nem köthetik meg az építészetet. A 
mediatizált világban nem léteznek többé helyek abban az értelemben, ahogy eddig ismertük 
őket. Az építészetnek jelenleg az esemény problémájával kell foglalkoznia. (Eisenman 1991, 
p. 13)121 

Az InFormációval – és tulajdonképpen a Cache-féle „forma keretezi a funkciót” modellel – ellentét-
ben, ahol az esemény helye a (maradék) terekben zajlik, illetve ezek és a keretező forma között, az 
építészeti folding vagy DeFormáció be akarja építeni az eseményt a struktúrába. A dekonstruktív 
megközelítés még hagyta megtörténni az eseményt az emberi mozgás és a tér közötti ütköztetés, 

                                                 
119 Vö.: olyan, a test-tel kapcsolatos kísérletekkel, mint a bécsi akcionizmus, a Coop Himmelb(l)au korai építészeti projekt-
jei, David Cronenberg filmjei (lásd: Bun 2005). 
120 Bacon-nél például a vászonra ”dobott” festék önkényes és aleatorikus viselkedése transzformálja a megfestett munkát, 
Burroughs egy már megírt szöveget szabdal szét [cut-up] és rak össze [fold in] új kompozícióban (még inkább a kollázs 
vagy szuperpozíció módszerével). Burroughs-nál is értelmezhező tartalmilag is az ”átmenet koncepciója”: szereplői fo-
lyamatos változáson mennek keresztül egy álomszerű, mégis realista (ti. ”átkereteződő”) közegben. 
121 [Architecture can no longer be bound by the static conditions of space and place, here and there. In a mediated world, 
there are no longer places in the sense that we used to know them. Architecture must now deal with the problem of the 
event.] 
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diszjunkció által; szembenézett korának kaotikusságával, míg azt a folding már inkább magáévá 
tette – megjelenítette – túlredőzött szerkezetében. 

3.3.2. Folding Eisenman módra 

Az építészeti folding – nagyjából a kilencvenes éveket végigkísérve – Eisenmantól Eisenmanig 
tartott Kurt W. Forster (2004, p. 141) kissé túlzó megközelítésében. Azonban az vitán felül áll, hogy 
az általános építészeti diskurzus alakításában (oktatás, ANY, könyvkiadás) és a deleuze-i redőző 
elmélet adaptálásában Eisenman szerepe meghatározó. Évtizedeken át folytatott – Noam Chomsky 
generatív nyelvészetétől Derrida dekonstrukciójáig terjedő – deterritorializációs kísérletei, illetve 
ezek gyakorlati alkalmazásának próbái adták azt a rutint, aminek segítségével megszülethetett a 
legszorosabb építészeti redő-olvasat az Eisenman (1992) által „elektronikus paradigmának” neve-
zett problémahalmazra. 

Az elvont elméletalkotás helyett azonban egy konkrét urbanisztikai projekt kapcsán vezette be a 
formaadás folyamatába az új inspirációs forrást, egyben kísérletet téve teória és gyakorlat össze-
kapcsolásának újabb szintre emelésére. A frankfurti Rebstockparkban az egykori repülőtér helyén 
már az ötvenes évektől rekreációs parkot alakítottak ki, s ennek részeként 1990-ben lakóhangsúlyú, 
de vegyes funkciójú betelepítést kértek egy rendezési terv keretében. Eisenman szövegei122 arról 
tanúskodnak, hogy a statikus várostervezés és az épületekben való gondolkodás helyett a média-
kor eseményeire, azok jelentésére kell koncentrálni. A hangsúlyt a mechanikus reprodukcióról (a 
blokk típus-jellegéről, a modern tárgy egyediségéről, a fénykép eredetiségéről, stb.) át kell helyezni 
a szingularitásra, melyet már nem az egyértelmű határok definiálnak, hanem a köztesség esemé-
nye. A Rebstockpark-terv Deleuze-re, így Leibnizre, a monászra123 hivatkozik: az anyag és szellem 
rizomatikus elválaszthatatlanságára, kiterjedésére és folytonosságára, az ablak – mint Cache-féle 
modell – összekötő és elválasztó szerepére a határ helyett; a különbségre az azonosság helyett, a 
redőre a raszterrács pontja helyett. 

Építészeti (formai) nyelvre fordítva: míg – a (város)építészet belső rendszereként – a hagyomá-
nyos tömbös beépítés definiálta (vagyis elválasztotta) az utca és udvar kivágatait az urbánus szö-

                                                 
122 Eisenman 1991 és ’Folding in Time. The singularity of Rebstock’, in Lynn 1993, pp. 22-25. 
123 Az addig uralkodó karteziánus dualisztikus szubsztancia-szemléletben a (gondolkodás meghatározta) lélek a (kiterje-
dés és a helyváltoztató mozgás meghatározta) testben lakott; közöttük nem volt egység, hanem állandó isteni beavatko-
zásra volt szükség a rendszer fenntartásához. Ezzel szemben Leibniz monásza, az elemi (de mégsem legelemibb) szubsz-
tancia-egység közös alapot teremt a testnek és a szellemnek, ahonnan a bennük rejlő lehetőség (a virtualitás) aktivizá-
lódhat. Deleuze elemzését, a monásznak a barokk redő allegóriájává való kiterjesztését lásd: Deleuze 1992a, 9. fejezet. 

39. kép. Eisenman: Rebstockpark-terv, Frankfurt, 1990-94. Fent: a terep redőzése. Lent: az épülettömbök és a terep redőzése 
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vetben, s a 19. sz-i szabályozások, sugárutak-körutak még viszonylag hasonló viszonyokat eredmé-
nyeztek, addig a modern lakótelep, a Siedlung már másképpen viselkedett: a tárgyépületek körbe-
járhatókká váltak, függetlenedtek-elemelkedtek az utcától. A szinguláris építészet mindkettővel 
szemben (és mindkettőt folytatva) arra törekszik, hogy megszüntesse a köztér és a privát zóna 
(épület), a régi és az új típusminta, a városi és a természetes, valamint a funkciók elkülönítését és 
megpróbálja kapcsolatukat megteremteni. A redőzés itt (és majd a következő Eisenman-tervekben) 
gyűrődésként jelenik meg: az épülettömbök és a terep transzformációiként (már nem egyszerű sík-
szerű átalakításként, hanem háromdimenziós hajtogatásként), illetve a kettő összekapcsolásaként 
és egymásra hatásaként. (39. kép) 

A barokk (folytonosság)minta itt olyan értelemben je-
lentkezik, hogy ez volt az első kor, mely „nem diszkrét ele-
mek által volt tagolva” (Rajchman 1993, p. 60).124 Ekképp, 
ahogyan a dekonstrukció még egymástól elkülöníthető és 
utólag is felismerhető tagok szuperimpozíciójából a kollázs 
sokféleségét hozta létre, az eisenmani folding már barokko-
san, a beoltás technikáját használva arra tesz erőfeszítése-
ket, hogy organikusan összetartsa és együtt működtesse a 
már rejtőzködő ”eredeti” darabokat az inkoherencia és el-
lentmondás hangsúlyozása helyett. (40. kép) Bacon festmé-
nyein az alak összemosott, varratmentes egészként jelenik 
meg, és maga a kép nem akar ábrázoló vagy személyes 
lenni; ugyanígy a redőződő építészet el akar menekülni 
attól az expresszionizmustól, mely a formalista dekonstruk-
ció eredményeként (ReFormáció) az ezredforduló felé meg-
jelenik. Elveiben – Möbiusz-szalagként – egyfelől sem nem 
akar elkülönülni modern tárgyként a tereptől, a külsőtől, 
sem nem akar posztmodern kontextualistaként hasonulni. 
Ezek helyett a környezet részét képező inflexiós ponttá akar 
válni a program és forma beoltásával. Másfelől nem akarja 
elkülöníteni önmaga részeit (a szerkezetet vagy a progra-
mot a formától), ezért a dekonstrukció morfológiát hangsú-
lyozó attitűdje helyett a homogenitást elősegítő topológiát, 
a romok halmaza helyett a mozgás eseményét vagy az 
anyag folytonosságát részesíti előnyben.125 

A dekonstruktív építészet még a karteziánus világban 
született: gondolkodása és formája alapvetően az euklide-
szi geometria modern hagyományától függött, mely a 
meghatározott pontokból konstruált rács korlátozott és 
merev struktúrájában jelent meg.126 A (barokk lepel) 
zésének el kellett távolodnia Euklidesztől, „anegzaktnak” 
vagy „hajlíthatónak”127 kellett lennie a feltételezett 
len, önmagába tekeredő felületek létrehozása érdekében. 

                                                 
124 Az ”elemek” és ”diszkrét tartományuk” értelmezése változik: az építészeti dekonstrukció kollázsa még a klasszikus, zárt 
épületelemekből (pl. oszlopokból) vagy valamilyen típológiák bontásából született, a folding és majd a digitális eszközök 
által létrehozott folytonos modell vagy redőzet pedig már még kisebb, differenciálódó moduláris elemekből épül fel. 
(Lásd még: Manovich 2005) 
125 Látható, ez a fajta (rizomatikus) összetettség [complexity] nem azonos a Robert Venturi (1966) által tételezett foga-
lommal. A popsztmodernizmus és a folding összetettsége közötti eltérések különböző történeti analízisét lásd: Lynn 
1993, p. 8; Rajchman 1997, p. 17; Jencks 2002. 
126 Lásd Eisenman transzformációit, Tschumi Villette-parkjának szervezetét vagy Koolhaas tipikus tervének felhőkarcolóit. 
127 Az angol PLIable hajlítható, rugalmas, sokszorozható, redőzhető értelemben fordítható. Lásd részletesen: Lynn, 
’Architectural Curvilinearity: The Folded, The Pliant and the Supple’, in Lynn 1993, pp. 8-15. 

40. kép. Botanikai beoltás mint modell 

41. kép. Eisenman: Max Reinhardt ház, Berlin, 1992. 
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Így a dekonstrukció szögletessége és egyenes vonalúsága lágysággá és görbe vonalúsággá alakult 
– még ha ez a 90-es évek elején nem is jelentett többször görbült, íves felületeket, hanem csak felü-
leti vagy modellszerű folytonosságot. Ha az előbbi atektonikus volt abban az értelemben, hogy az 
épület hagyományos elemeit (mint a fal vagy az oszlop) a diszlokáció útján interpretálta (félre), az 
utóbbi hipertektonikus annyiban, hogy teljes mértékben meg akarja haladni a történeti szerkezeti-
séget, függetlenedni akar a gravitációtól és a függőleges-vízszintes dualitásától, miközben ha 
megépül, akkor az a megszokott eszközökkel (szerkezetekkel) történik. 

Eisenman szövegei folytonosan azt sugallják, hogy a folding nem pusztán a másfajta geometria 
alapvető tulajdonságából – ti. hogy görbült, végtelen, differenciálható – vezethető le. Ezt támasztja 
alá, hogy a bonyolult forma (analóg gyűrődés) a számítógép által csak a kilencvenes évek közepére, 
azt követően lesz kezelhető. Alak és terep, héj és szerkezet, program és forma kapcsolásának szán-
déka a teoretikus felvetésből, a továbbélő dekonstruktív önkritikai attitűdből és a kései modernista 
újdonságvágyból táplálkozik, noha egyfajta formai állandóság, jelesül a rács továbbélése a kései 
projekteken is követhető.128 

3.3.3. Folding Koolhaas módra 

Az idősebb generáció ”informel” oldalát vagy az InFormációt általában másikként, 
redőzésmentesként értékelik, ám ez nem szükségszerű.129 Koolhaas (2002) a mindennapost vagy 
jelleg nélkülit, az átlagost vagy tipikust tematizáló, sőt túljátszó törekvése a ”formanélküliséget” 
önmagát emeli formává vagy típussá, de a közösségnek nem ez az egyetlen nézőpontja. 

Talán az 1989-es párizsi „Nagyon nagy könyvtár”130 volt az OMA első olyan projektje, mely tény-
legesen a tervezett formanélküli nagyságról szólt. Ez még egyfajta dekonstruktív logika szerint a 

                                                 
128 Ha Eisenmannek kiviteli tervei is készülnek az összeredőzött Rebstockparkra vagy a Max Reinhardt házra (41. kép), 
nagy valószínűséggel azokon is megjelent volna mind a karteziánus rács, mind ehhez kapcsolódva az oszlopkísérletek, 
amihez képest az új formálásmód értemezhetővé válik. (Lásd a későbbi Santiago de Compostela-i komplexum belső 
tereit.) 
129 Lásd például Anthony Vidler kiváló összehasonlítását Lynn biotechnológiai és Tschumi Bataille-hoz köthető informele 
között (’Skin and Bones. Folded Forms from Leibniz to Lynn’, in Vidler 2000, pp. 219-234.) 
130 Très Grande Bibliothèque. 

42. kép. Koolhaas (OMA): Très Grande Bibliothèque terve, Párizs, 1989: űrökkel tagolt modell (balra) és diagram (bal fent) 
Deux Bibliothèques Jussieu terve, Párizs, 1992: redőzött modell (jobbra) és diagram (jobb fent) 
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kolosszális léptékű (vagyis léptéktelen) tömbön belüli hiányok mint a függőleges városon belüli 
közterek kollázsát hozta volna létre. Mindössze három évvel később azonban Koolhaas – megis-
merkedve a Deleuze-kötetekkel (Rajchman 1994, p. 5) – már egy folytonos struktúrát tervezett a 
szintén párizsi Jussieu Egyetem könyvtára számára. Itt a meglévő, lábakra állított kampusz-
megastruktúra131 alatti, az utcaszinten átjárható teret az újabb kolosszus belsejébe redőzte, ahol az 
”út” nem szakad meg, hanem továbbredőzödik egy rendkívüli összetett, hierarchiamentes plató-
szerveződésbe (Koolhaas 1995, p. 1308). Az egyszerű óriáskubuson belül folytonos, de differenciált 
(formai és programmatikus szinguláritásokkal, lokalitásokkal tagolt) topográfia alakul ki. Bár ez a 
terv papíron maradt, kisebb léptékben már korábban (Kunsthal, Rotterdam, 1987-1992), illetve 
azóta folyamatosan épít az OMA hasonló dramaturgiájú komplexumokat.132 

További példa, a térbeli szerveződés mellett szélesebb koncepcionális-interpretációs értelem-
ben is redőzött és megépült IIT-kampusz központi épülete Chicagóban, melynek tervpályázatán 
1997-ben Eisenman is részt vett, így a két terv alapján látványosan összevethető a két különböző-
nek vélt – formalista és informel – irány.133 

Eisenman (2001b) analógiát használva kezdett el gondolkodni a Mies van der Rohe által létreho-
zott telepen és ennek a tervezendő új épülethez való viszonyán: a példa Richard Serra 70 tonnás 
acélkockája volt, melyet Mies berlini Neue Nationalgalerie-jének padozatán helyezett el a szobrász 

1977-ben. Serra számára nem volt elegendő 
szembeállítani a súlyos tömb anyagiságát 
Mies teljes mértékben transzparens felépít-
ményével, hanem megbillentette a kockát, 
kissé belesüllyesztve azt abba a burkolatba, 
mely valójában a térszín alatti galériatér 
födéme. Eisenman szerint az acéltömb ilyen 
kezelése, a gravitációval való játék a hagyo-
mányos alakzat/terep szembeállítás megkér-
dőjelezéséhez vezet: a kocka felülírja az üveg-
felépítmény és az alapnak gondolt padozat 
eredeti miesi viszonyát, mivel a szobor és 
mesterséges környezete között hozza létre az 
alakzat/terep kapcsolatot, egyszersmind te-
reppé változtatja mind a felépítményt, mind 
az alapot. (43. kép) 

Ezek után az IIT kampuszt Eisenman vízszintes kiterjedésűnek ítéli meg, egységként értelmezve 
a terepet és az épülettömböket. Az összevonás az épületsarkok ”hiánya” által nyer értelmet. (Ez a 
koncepciózus megközelítés nem mellékesen csak Mies épületeket feltételez a területen, illetve 
eltekint attól is, hogy azok közül sem mind ilyen módon formált. Ugyanakkor ezt a félreolvasást az 

eisenmani életművön belül következetes lé-
pésként kell értékelni, például a Barcelona 
Pavilon kereszt alakú oszlopának korábban 
bemutatott értelmezésének folytatásaként.) A 
Chicagóban alkalmazott koncepció, az inter-
pretáció olyannak látható, mint a váza/arc 
optikai játék, melynek kettősségéből a néző 
által hozható létre jelentés. (44. kép) Ez, ahogy 
Eisenman beállítja, megteremti az elmozdu-
lást az alakzat/terep szembeállítástól az alak-
zat/alakzat kapcsolódás felé – az új épület 

                                                 
131 Édouard Albert tervei szerint 1964-71 között épült, de be nem fejezett könnyűszerkezetes épülettömb. 
132 Pl. Holland Nagykövetség, Berlin, 1997-2003. 
133 Lásd részletesen Eisenman és Koolhaas Mies van der Rohe interpretációin keresztül: Bun 2012. 

43. kép. 
Fenn: a Mies-Serra viszony a berlini keresztmetszetben (BZ) 
Középen: Mies IIT-kampuszának eienmani interpretációja, 

metszet az épülettömbökön keresztül (BZ) 
Alul: Eisenman: IIT-pályázat, Chicago, 1997, metszet 

44. kép. Mies-épületsarok az IIT-n Eisenman interpretációjában: 
a terep részeként váza/arc viszonyként értelmezhető (BZ) 
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terepbe süllyesztésén keresztül. 

Az ötlet – szerzője szerint – Mies modernista idealizmusának 
kritikája, felszabadítása akar lenni. Célja „hogy a múltat [vagyis 
a ”történeti terepet”] összehozza a kritikus jelennel [mint alak-
zattal], hogy láthatóvá váljék Miesnek az a módozata, mely ed-
dig el volt nyomva saját modernista kontextusa által” (Davidson 
2006, p. 260). Mind a történeti, mind a fizikai terepet ”alakítva”, 
elkerülve a historizmus, a formai kihívás és az eredetiség (mint 
szintén alak/terep viszony) problémáját a projekt meglehető-
sen óvatos hozzáállást képvisel: nem akarja megsérteni a kam-
pusz rendszerét, szinte észrevétlen akar maradni a terepbe re-
dőzés által. Noha Eisenman a kampusz új kontextusba helyezé-
sével vagy ”újrakeretezésével” meg akarja szüntetni az ideális 
vízszintes síkot, a terep és az ”alépítmény” alakításával inkább 
csak tovább hangsúlyozza azt. Ráadásul, a nagy miesi 
raszterrács topologikus hálóval történő eltorzítása által újabb 
totalizáló elvek kerülnek előtérbe: egyrészt egy olyan építészet 
ideája, mely pusztán formalizmus segítségével képes lenne 
megoldani az élettelen és központ-nélküli terület problémáit, 
másrészt a topológia ideája, mely saját kora hálózatos, hibrid-
központú vagy rizomatikus képének közvetlen kivetülése. 

Koolhaas kiindulása sem kevésbé elrugaszkodott, szerinte a miesi aforizmák – mint például a 
„kevesebb több” vagy az „ördög a részletekben lakozik” – egyfelől egyszerűségük és átláthatósá-
guk révén finoman elrejtik a mester valódi szándékait, másfelől, ezen ”könnyen érthetőség” miatt a 
20. század második felének dogmatikus sarokköveivé váltak. Mivel Mies sosem adott magyarázato-
kat, csak a legtömörebb formában, azokat túl könnyű félreérteni, mondja Koolhaas.134 Hasonló do-
log történik a dobozépületekkel is, melyek egyfelől a 20. század második felére tömegessé válva 
elvesztik eredeti jelentésüket és mívességüket, másfelől épp az eredeti Mies-épületek műemlék 
státusba kerülve – mint az IIT-n is – sérthetetlen díszdobozokká válnak. Az OMA ezért, a Barcelona 
Pavilon rekonstrukciójához hasonló attitűddel, a Commons Building területét választotta ki az új 
épület építéséhez – szemben Eisenman jóval semlegesebb (terepszerűbb) preferenciájával. Ugyan-
akkor Koolhaas is ráépítést biztosító terepként és nem emlékmű-alakzatként kezelte Mies dobozát, 
hiszen mi sem állna távolabb a mester eredeti – minden programot és változást befogadni akaró, 
áramló teret létrehozó – szándékaitól, mint az érinthetetlenség.135 (46.kép) 

                                                 
134 ’Miestakes’, in Koolhaas 2004, pp. 181-189. 
135 Mies ideája szerint a kompakt, zárt, végleges épületben mint keretben a funkció vagy esemény változhat 
[multipurpose space]. 

45. kép. Eisenman: IIT-kampuszközpont terve, 
Chicago, 1997, helyszínrajz: 

Mies karteziánus raszterének 
és az új épület topológiájának kapcsolata 

46. kép. Koolhaas (OMA), IIT-kampuszközpont, Chicago, 1997-2004. Különböző kapcsolatok Mies Commons Buildingjével 
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Ennek megfelelően az új (téglatest alakúnak tűnő, egyszerű) épülettömböt vízszintes értelem-
ben a területen meglévő gyalogos-útvonalak, függőlegesen pedig külső-belső udvarok szelik ke-
resztül-kasul. Ahogyan a Jussieu-nél, csak jóval kisebb léptékben és földszintes (földszintesnek tű-
nő) verzióban, a belső tér mozgó födémekkel, rámpákkal és lépcsőkkel tekeredik meg, differenciá-
lódik. Az összetettség ideológiájának megformálásánál lényegesebb, továbbmutatóbb ugyanakkor 
az, hogy játékba kerül a Commons Building is. Alapjait az új pinceszinti menza körül ugyanis kiás-
ták, hogy láthatóvá váljék Mies tömör aforizmájának háttere, hogy annak szó szerint mélyebb olva-
satát kapjuk: hogy megértsük azt a trükkös struktúrát, mely elrejti a föld alá a nemkívánatos funkci-
ókat, gépészetet és hasonlókat annak érdekében, hogy felül létrejöhessen a „kevesebb több” építé-
szete. 

Eisenman koncepciója szerint tehát Mies föld feletti alakzatai szemantikailag a terep részét ké-
pezik, míg Koolhaas nézőpontjából Mies (ahogyan Berlinben is) ügyesen csalt abban az ételemben, 
hogy kvázi-földszintes épületeket épített azért, hogy bármilyen funkció otthonra lelhessen az osz-
lopok nélküli, nyitott (”emeleti”) térben.136 Az új tervek felől meghatározó mind a külső topográfiá-
hoz (”terephez”) való viszony, mind a programmatikusan és formailag redőzött belső topográfia. 
(47. kép) Ez utóbbi meglehetősen ”nagy zajt” teremt Mies csendessége mellett, miközben a külső 
megformálás kaméleonként idomulva óvatos hozzáállást vagy – Mies még nem idézett aforizmájá-
val élve – „szinte semmit” nem mutat. 

3.3.4. Folding UN Studio módra 

Ben van Berkel, a UN Studio építész alapítója szerint korai, 
1990 körüli munkáik középpontjában a szervezeti típusok 
differenciáciálása és különböző terek összemérése állt.137 Ám ez 
a fajta dekonstruktív kollázsoló módszer nem eredményezett 
koherens rendszert az általuk mindent magába foglalás elvének 
titulált adathalmazból, mely gyakorlatias megközelítésükben a 
rendkívül összetetté váló programok és tervezési folyamatok 
minél több tényezőjének figyelembevételéből adódott. Ennek 
megértéséhez és kezeléséhez, illetve varratmentes és egységes 
formává alakításához, a jelen értkezésben ”egész-ség”-nek ne-
vezett konzisztencia megteremtéséhez kezdték el használni – az 

                                                 
136 Vö. Luis Kahn kortárs modelljével és az azt alkalmazó épületeivel, melyekben „kiszolgáló terek” [servant spaces] és 
„kiszolgált terek” [served spaces] formailag is hangsúlyozott dialektikája szervezi a felépítés rendszerét különböző módo-
kon. A Commons Building esetében az előbbi jelentheti a földalatti tereket, míg az utóbbi a föld felettieket. 
137 ’Between ideogram and image-diagram’, in Bijlsma 1998, p. 64. 

47. kép. IIT-kampuszközpont, Chicago. Balra Koolhaas (OMA) megvalósult épület, jobbra Eisenman terve madártávlatból 

48. kép. A világ népességének hibrid-mátrixa 
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általános társadalmi-kulturális folyamatokból is származtatható – hibridizációt elméleti és gyakorlati 
szinten egyaránt. (Lásd a társadalomelméleti folyamatok vizualizációját és tervezési modellként 
való bemutatását: 48. kép, van Berkel & Bos 1999-2, p. 78.) 

Ahogyan Cache elmélete Deleuze nyomán kiterjedt a modernitás azonosságon alapuló életmo-
delljeinek alternatíváira, a UN Studio is használ (képi) metaforákat a kortárs világszemlélet megjele-
nítésére és annak építészetükkel való összekapcsolására. A 2000 előtti globalizálódás keverő me-
chanizmusa a határok felszámolását, egyenlőség-ideája mindenki különbözőségét, szingularitások 
és lokalitások békés egymás mellett élését ígérte. Identitások, rasszok, sztereotípiák, nemzetek me-
rev rögzítettsége helyett esélyt kapott az egyének és nézőpontok különbözősége, vagy ahogyan a 
kulturális antropológia mondja: az én(konstrukció) kialakítása a másik, az idegen megismerése ál-
tal.138 

Ezen nagyléptű, felszínes – bár a UN Studiot kétségtelenül jellemző – megközelítés mellett az 
iroda konkrét holland munkaközege magyarázza valójában, miért is kellett/lehetett Deleuze-höz, 
redőző szerveződésekhez, a léptékbeli flexibilitást is kezelni tudó módszerekhez fordulni a de-
konstrukció utáni években. Egyrészt Hollandia – geopolitikai pozíciójának köszönhetően – hagyo-
mányosan kultúrák és gazdaságok közötti szerepet töltött be, így az ezredforduló felé bekövetkező 
változások kevésbé voltak radikálisak, továbbá a társadalmi differenciálódás napi szinten műkö-
dött. Ennek oka az is, hogy a második világháborút követő folyamatos és rendkívül nagymértékű 
fejlődés szembe tudott menni a szegénységgel és a (szociális) egyenlőtlenséggel. Részben ezen 
körülmény eredménye, kulturális leképezője volt a strukturalizmus, mely az építészetben úgy jelent 
meg, hogy a nagyobb komplexumokon belül is kisebb léptékű, individuális, differenciált, tudatosan 
kevert egységeket helyezett el. Másfelől, a gazdasági potenciál magas élet- és műszaki minőséget 
biztosított, s ez a kilencvenes évektől teret engedett a digitális kísérleteknek is. 

Szintén hagyományos célja a kis országnak, hogy kevés és a tenger által mindig fenyegetett te-
rületét maximális és optimális módon használja ki, aminek most két vonatkozását érdemes kiemel-
ni. Részben arról van szó, hogy a természet mesterségessé, kreálttá, a vele összenövő város pedig 
tájjá vált, részben pedig az ezredforduló felé egyre fokozódó mobilitás érdekében rendkívül magas 
fokú infrastruktúrát kellett kiépíteni. A ”műtárgyak” nagy száma és léptéke miatt a városi tájban 
(környezetben) való elhelyezésüket építészeti eszközökkel kellett megoldani, létrehozásukhoz épí-
tészeket kellett bevonni. Így a mérnökökkel szoros és hierarchiamentes együttműködés indult 
meg, aminek egyik területe (”közös nyelve”) az anyag lehetett. 

Ezek a tényezők nemcsak Ben van Berkel és társa, Caroline Bos indulásának kedveztek, hanem 
kortársaiknak, a Superdutch (Lootsma 2000) vagy a Big Soft Orange139 (Speaks 1999) generációnak is. 
Emellett meghatározó volt van Berkel számára a londoni AA képzése (a Hadid- vagy a Michel Fou-
cault-féle diagram-iskola) és a digitális technika lehetőségeinek kihasználása (s általa bekerülés a 
nem-sztenderd építészeti diskurzusba). 

A minden releváns (pragmatikus) adat egy intenzív és összetett (diszciplináris) szervezeti kohe-
renciába való belefoglalásának ideája Deleuze immanencia fogalmát követi.140 A gondolkodás im-
manens természete magába foglalást, rizomatikus önmagából fakadást jelent a transzcendens 
(elemelt-elválasztott, külső, metafizikus) ellentéteként. Ez az építészetben értelmezhető Eisenman 
autonómiára, belső nyelvrendszerre való törekvésének folytatásaként. Deleuze elképzelése szerint 
nem létezhetnek egymástól független vagy univerzális elképzelések, hanem csak szükségszerű és 
önkényes összefüggések (szinguláris inflexiók), állandóan alakuló hierarchiamentes hálózatok. Az 

                                                 
138 Vö.: Biczó 2004. 
139 Big Soft Orange kiállítás, kurátor: Michael Speaks, Storefront for Art and Architecture, New York, 1999. 02. 12. – 1999. 
03. 13. A folyamat címkéje Mallgrave-nál (2011, pp. 185-192) a „Narancs forradalom”, mely Speaks koncepciójához hason-
lóan az OMA-t és az S,M,L,X,L-kötetet (Koolhaas & Mau 1995) állítja a középpontba. Mellé rendeli a fiatal holland irodákat, 
melyek követik Koolhaas „formai stratégiákkal kapcsolatos szkepticizmusát és hajlandóságát a talált [as found] körülmé-
nyekkel való munkára” (185), jelszavaik pedig pragmatizmus (építés) és publikáció. 
140 Részletesen lásd: Deleuze 1995, ill. Takács 1997. 
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építészeti koncepcióból (is) így hiányoznak az önálló, megkülönböztetett elemek; a szerveződés „a 
különbségeket magába építő átfogó [comprehensive] gesztuson alapul” (van Berkel & Bos 1999-1, 
p. 222). Minden adatnak, minden információnak a teljes rendszerre kihatással kell lennie, vagyis a 
programnak és ”megtestesülésének” (a formának) egy tőről, rizómáról kell fakadnia. Ha ilyen érte-
lemben – a monászt és Deleuze azt átértékelő gondolatmenetét követve – a gondolati és anyagi 
pólus összekapcsolódva létezik, a rendszer akármilyen formát felvehet, mondják az építészek, hi-
szen együtt alakul a programmal. Ekképp a modell „semmi-ellenes”: nincs maradék, ami azt jelenti, 
hogy egyfelől felszámolandó a dekon űrökkel tagolt fragmentáltsága, másfelől a modern sztenderd 
pazarlásának helyét az egyedire szabott pontosság válthatja. Van Berkel és Bos számára irodájuk 
indítását követően nem sokkal felszabadító erőnek bizonyult a számítógép, állítják: egyrészt azért, 
hogy „teljesen megszabaduljanak a múltbeli formák referenciáitól” (Betsky 2002, p. 11), másrészt 
azért, mert „a városi környezet összetettsége [információra, vagyis jelentésmentes] adatokra redu-
kálható, ezen alakzatok összegyűjthetők, és a számítógéppel magával koherens alakzatokká for-
málhatók”. 

A hibridképzéshez a digitális morphing technikája141 vagy az Eisenmannél emlegetett beoltás 
modellje használható, miáltal eltűnik oltvány és alany, alakzat és terep, elmélet (gondolat) és gya-
korlat (forma) kettőssége. A fentebbi deleuze-i Bacon-interpretációt követve, az arc alapján beazo-
nosítható egyén helyett álló szerv nélküli hústest nyomán az épület szervek nélküli testté válna, s 
ily módon a lényegi építészeti organizmust eltakaró ”ál-homlokzat” helyett az alaknak kellene kife-
jeznie önmaga lényegét: szingularitását, az általános típustól és az extrém egyediségtől egyaránt 
különböző voltát. 

A hibrid szerkezetek nem rendelkeznek eredeti, felismerhető léptékkel, szerveződésük a 
funkcióhoz kapcsolt terjeszkedés és zsugorodás lehetővé tétele felé vezet, és ez eredményezi 
az átfedésbe kerülő és nem-meghatározott tereket, melyek egymásba folynak. (van Berkel & 
Bos 1999-2, p. 80)142 

Azonban, ahogyan Stan Allen (1998) súlyozza a problémát, az építészet a média korában „még 
mindig” reprezentáció és anyagi valóság, s ez a tény a mindennapi életünkben válik gyanússá. Ott, 
ahol immáron mindenütt „a képek és az információk a meghatározóak” (uo. p. 16). Az építészeti 
reakció kétféle lehet, mondja: választható az információáramlással szembeni ellenállás a stabilitás 
és földhözragadtság formájában, vagy épp ellenkezőleg, a feloldódás a hálózatban. Azonban ez az 
alternatívapáros hamis kiútkeresési modell, hiszen nincs másról szó, mint egyfelől az építészet 
anyagiságával szembeni reakcióról, amely felé törekedni nonszensz, másfelől az új technika fel-
használásáról hagyományos épületeken. Közben az építészettel szemben már a könnyedség és a 
felelősség, valamint az azonnali (performatív) hatásosság és a tartós jelenlét egyidejű megteremtése az 
elvárás (uo. p. 16). Az építészetnek tehát ezen soha-nem-volt összetettségben kell érvényesülnie, 
miközben „anyagiságának és az információ anyagtalanságának egyszerű szembeállítása figyelmen 
kívül hagyja az építészet saját gazdag történelmét, mint a virtuálist aktualizáló technikát.” Allen meg-
oldása a szemiotikai és az anyagi ellentétének feloldása: egyfajta radikális anyagiság kialakítása – a 
szervek nélküli építészeti alkotás és test. Ez nem olyan tektonikus vagy „ontologikus” anyagiságot 
jelent, mint amit a többi dekonstrukció-kritika ajánlott, hanem inkább „primitívet vagy naturálist”. 
Mégpedig abban az egyszerű vagy minimalista (egyben topologikusan összetett) értelemben, me-
lyet a UN Studio is használ; mely egy olyan fizikai valósággal ütközik meg, amit „egyre növekvő 
mértékben meghatároz az önkényesség és a befejezetlenség, a hamis kezdetek, zsákutcák, a kö-
zömbösség és a bizonytalanság” (uo. p. 19); vagyis a (posztmodern) mindennapiság és a baconi-
jelleg. 

Ahogyan korábban Cache Möbiusz-modellje rámutatott, a topografikus építészeti megtestesülés-
ben nincs meg az önmagába zárt tömeg és a diszkrét részlet kettőssége, sőt, részlet egyáltalán 

                                                 
141 Lásd szemléletesen: Bun, 2009c. 
142 [Hybrid structures have no authentic, recognisable scale, their organisation is geared towards allowing function-
related expansion and shrinkage and this results in overlaps and non-determinate spaces that flow into each other.] 
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nincs. Csak olyan anyagiság van, mint a Möbiusz-házban: üveg és monolit vasbeton, semmi más 
többlet. (49. kép) Jóformán nincsenek is különbözőféle szerkezetek, olyanok sem, melyeknek kizá-
rólag szerkezeti szerepük lenne, vagy találkoznának és részleteket képeznének. Ezen idea és a ter-
vezőirodában és az építkezésen egyaránt növekvő színvonalú technikai feltételek segítségével hoz 
létre egyre összetettebb geometriákat és szerkezeteket a UN Studio. 

Ehhez a megvalósuláshoz (a „virtuális aktualizálásához”, adat, program, forma, szerkezet imma-
nenciájához) matematikai-geometriai modellek kellenek – ahogyan Eisenmannél vagy Lynnél, a 
formával mint alapvetéssel foglalkozóknál is történik. A UN Studio esetében nem elsősorban (ma-
nuális) formakeresésen van a hangsúly, bár egészen nyilvánvalóan abban és annak ”individualizá-
ciójában” is fontos szerepe van. A cél inkább az információ elosztásának, osztályozásának és sűríté-
sének működtetése: egy koncepcionális és egyben gyakorlati esszenciális struktúra megteremtése 
(mely folyamatban, mint majd látható lesz, a diagramnak van alapvető szerepe). Ebből az aspek-
tusból mindegy, hogy a forma doboz vagy buborék, mondják van Berkelék, mivel létrejövésekor 
szerves része a teljes rendszernek, azzal együtt is fog változni a tervezés folyamán. A ”jó” megoldás-
ra való törekvés így nem kapcsolódik egy adott formához, de az immanencia jegyében a komplex 
probléma megoldásához komplex modell vagyis komplex geometria szükséges, amely az ezredfor-
duló felé közeledve már egyre inkább nem-euklideszi: több dimenziós (az időt és mozgást is figye-
lembe vevő), többször görbült. (50. kép) Ilyen folytonos, önmagába forduló, külsőséget és belsősé-
get megkülönböztetni nem képes geometria a Möbiusz-szalagé, a Klein-palacké vagy a Seifert felü-
leté. Ezek, bár modellként gyakran jelennek meg van Berkeléknél, explicit szerkezeti-formai szinten 
– épp komplikáltságuk, nem rentábilis megépíthetőségük miatt – 2000 előtt alig. Mégis, a koncep-
ció (a modell) összetettségének köszönhetően bonyolult és differenciált terek jönnek létre.143 

A UN Studio gyökereiből következik, hogy infrastrukturális projekteken (trafóházakon, hidakon, 
alagutakon) kísérleteztek, miáltal kitolták a diszciplína műfaji, a műtárgyak tervezése közben pedig 
saját tervezői területük határait. Előbbi eredménye a radikális anyagiság, utóbbié általánosabb érte-
lemben a tervezői struktúra megfordítása: Bosék a hídtervezést követően (klasszikusabb) építészeti 
projekteken is mérnökök, szakértők seregét alkalmazzák az összetett körülmények minél 
széleskörűbb és pontosabb feltárása és kezelése érdekében. 

                                                 
143 A modellek projekteken keresztül törénő bemutatását és elemzését lásd: Bun 2009h. 

49. kép. Van Berkel & Bos Architectuur Bureau (UN Studio): Möbiusz-ház, Het Gooi, 1993-98 

50. kép. Balról jobbra: a karteziánus rasztertől a Klein-palackig – a UN Studio geometriai modelljeinek bonyolulttá válása 
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Holland sajátosságként is értelmezhető a város és a táj, az épület és a terep kapcsolatának szo-
rossá válása, egymásba redőzése. Vízszintes értelmű terjeszkedés az 1996-ban induló arnhemi pá-
lyaudvar közlekedési, urbanisztikai és kereskedelmi komplexummá bővítése, ahol részben egymást 
átfedő programokat és közlekedési problémákat, vagyis különböző ”tájképeket” kellett együtt ke-
zelni, komplex módon. A különbségek közötti kapcsolódást a gyalogosok mozgása biztosítja, míg a 
csatlakozási pontok átvitt és formai értelemben egyaránt matematikai szingularitások, Cache in-
flexiói. (51. kép) Vagyis a mozgástanulmányok teljesen véletlenszerű, adathalmaz-alapú trajektória-
hálózata matematikai úton tud valódi tájképpé, építészetté válni. A segítséget a Klein-palack jelen-
ti, amely diagrammatikus (aktiváló és organizáló szerepű) és pragmatikus (helyi viszonyokból kiin-
duló) modellé válik, ráadásul folytonos felület (topográfia) is lehet: a locus (infrastrukturális) műkö-
déséből közvetett úton következik az épület működése és formája is. Padló, mennyezet és függő-
leges tartószerkezet az utascsarnok inflexiós pontján egymásba olvad, majd varratmentesen csat-
lakozik az egyszerűbb doboz-struktúrák (irodák, mallok, alagutak) perifériájához.144 

A felfelé építkezés (a maximális területkihasználás) esetében – a koolhaasi mintát követve – be-
felé tagolódik, differenciálódik a városi tér, mely viszont egyszersmind megjelenik az általában 
nem-megkülönböztetett külsőn is.145 (52. kép) 

                                                 
144 Ez utóbbi csatlakozási modellt nevezik „blob-to-box” jellegűnek. 
145 Ennek újdonságértéke vagy modern utánisága meglehetősen kérdéses. Adolf Loos Raumplanja már a század elején 
olyan háromdimenziós térkialakítást célzott meg az akkori tradíciókkal szemben állva, amely ugyan egyfajta zártságot 
mutatott (külső és belső elválasztása, szintekre bontás, közlekedőterek határozott megjelenítése), ám összetettségével, 
folyamatosságával, szinteltolásaival, a mozgás során feltáruló látványos (színpadias) kapcsolataival kötetlen belsőt hozott 
létre. A UN Studio valójában ezt folytatja, a Möbiusz-ház után egyre nagyobb léptékben és egyre inkább összesimított 
(”finoman differenciált”) módon. 

51. kép. UN Studio: Arnhem Centraal, 1996-. A közlekedési (gyalogos kapcsolati rendszer) diagramjai és a látványterv 

52. kép. UN Studio: Louis Vuitton Flagshipstore terve, Japán, 2006. 
A közlekedési rendszert, az összetett belső teret és a vele együtt redőző ”külső burok” diagramjai és rajzai 
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3.4. A redő redői 

Mint látható volt, az építészeti redő vagy folding koncepciója az építészeti diszciplínán ”belül” a 
dekonstrukció után nyert létjogosultságot. A folyamat a globális kapitalizmus fék nélküli elszabadu-
lásának kezdetére tehető, s létrejöttét ”kintről” Deleuze elmélete, valamint a digitalizáció technikája 
segítette. A nem-analóg (vagyis nem egyértelmű, zárt, logikus, reprezentáló) gondolkodás beveze-
tése – elsősorban az építészetelmélet területére – már megtörtént legalább a dekonstrukcióval, 
azonban a hagyományos ”kontextusok” a kilencvenes évekre kezdték el elveszíteni domináns, el-
nyomó szerepüket a tervezésben. Ez ugyanakkor nem jelentette sem teljes modernista eltörlésü-
ket, sem a posztmodernista ”genius loci”-fétis általi kiürítésüket. Még a dekonstrukciót is a (történe-
ti) környezet, egyfajta pretextus kizárólagossága, az ahhoz való viszony uralta, nélküle működés-
képtelen volt, mellette legfeljebb a fiktív-szerzői koncepció hétköznapi valóságtól való elemelke-
dettsége lehetett jelen. A technikai-infrastrukturális és részben a médiahálózat gerjesztette össze-
tettség-követelmény, illetve egy univerzálisabb módon – új földrajzi és átvitt értelmű területeken, 
új programokban is – használható módszer megteremtése közben más, addig latens vagy nem is 
létező kontextust, valójában minden létező kontextust egyenértékű adatként (”input-faktorként”) 
kellett figyelembe venni a tervezésben. Ha lehet, minél korábban, már a koncepcióalkotás idején 
be kell vonni őket, fel nem adva az elméleti megközelítésből származó előnyöket.146 

A következők a redőzés néhány olyan hangsúlyos rétegének és következményének – az ANY 
címkéi között is megbújó – témáját sorolják fel, mint a megépülő kapcsolódó vagy lágyuló forma és 
annak anyagtalansága, a redő-szinonimák fogalmi és esztétikai divatjának, látvány- és reklámérté-
kének kérdése, Deleuze kiterjedt (félre)értelmezése, a városi léptékű épület vagy nagyság vonatko-
zó kezelési módjai, társadalmi problémák esetleges megoldása a koncepció által, és technikai rele-
vanciák. 

A foldingnak továbbra is létezik formalista (egyoldalú) megközelítése. Részben ezt képviseli Ma-
rio Carpo (2004), aki szerint még 2000 után is sokan hisznek a történeti haladásban és a fejlődés 
harcában, és így értékelik az AD-kötetet is: mint a kilencvenes évek építészeti robbanásának katalizá-
torát. A robbanás alatt a „topologikus avantgárdot” és az új digitális technológiák megtestesülését 
értik. A történészek Carpo szerint irányzatként fogják értékelni az utóhatást, inga- vagy ciklikus 
modellel illusztrálva a görbevonalú formák megjelenésének szükségszerűségét, mondván: a ki-
lencvenes évek sokszögszerűen kezdődtek és ívesen fejeződtek be. Azonban ez egyfelől általánosí-
tás (gondoljunk csak olyan meghatározó munkásságra, mint Koolhaasé, aki még mindig ”szögle-
tesben tervez”), másfelől a hajlított formák, mint a digitális kor prototípusai nem származhatnak 
ebből a könyvből, hiszen itt elsősorban nem digitális módszerekről, korról, gondolkodásról van szó, 
és szinte nem is jelennek meg íves rajzok és modellek. 

A formalizmuson túllépve: a dekonstrukció által darabjaira szedett binaritások és archetípusok 
(terep és épülettárgy, szerkezet és forma, kinn és benn, oszlopok, stb.) hibridkonstrukcióban való 
egyesítése (vagy inkább: ”möbiuszosítása”) számos új olvasatra ad lehetőséget. Ilyen lehet a 
giedioni modern folytonos térnek Cache modellje általi, a privát és közösségi határainak Koolhaas 
épületei általi, vagy a transzparencia Diller+Scofidioék optikai-mediális koncepciói általi átértelme-
zése. (53. kép) Szintén újnak tűnő (az interdiszciplinaritás elméletiségén a gyakorlat felé túllépő) 
kapcsolat alakul ki az építészet és más területek között, és úgy tűnik, az építész pozíciója is megvál-
tozik a szakértők, társtervezők és a mindenféle médium között. 

                                                 
146 Ilyen új, nehezen modellezhető paraméterek például a tömegek kezelése (biztonsága, hatékony elosztása, kontrollja) 
vagy a (részben a modernitás klimatikus változásai generálta) globális műszaki sztenderdek tervezésbe, modellezésbe és 
valós épületbe egyaránt, jogszabályok szerint kötelezően beépítendő tényezői. 
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Nincs azonban a kilencvenes években a redőkoncepció összetettségét a valóságban megközelí-
tő megépült projekt, az első – ekképp nagy visszhangot kiváltó – ilyen a FOA147 yokohamai kikötő-
épülete volt, melyben nagy léptékben és teljességében megtapasztalható a redőző forma is.148 
Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy akár a UN Studio, akár Lynn nyerte volna meg az 1995-ben kiírt 
pályázatot, egyrészt hasonló koncepció született volna meg, másrészt, éppen emiatt hasonló kihí-
vásokkal (összetett geometria legyártása, fiatal és tapasztalatlan nyugati tervezőiroda a távol-keleti 
közegben, stb.) nézett volna szembe.149 (54. kép) 

Ez irányba mutat a 
program összetettsége 
(intermodális központ és 
városi park közfunkció-
inak házasítása a kikötő 
revitalizálásának minta-
adó projektjeként), a 
geometriai alap (400 m 
hosszú dokk) és a felü-
letmodellező szoftverek 
megjelenése. (Illetve a 
UN Studio esetében: az 
arnhemi projekttel való 
hasonlóság nyomán elő-
álló bizonyítékok.) A 
programból kapcsolatok, 
hurkok, átmenetek, redők 
szervezésbeli uralkodása 
adódik, melynek térszervezéssel való (”szükségszerű”) összekapcsolódását a sok különböző prog-
ram integrálásának igénye, a multimodális jelleghez (mozgás-trajektóriákhoz) társított folytonos-
ság-képzet, illetve a réteges kompozíciókat leváltani képes számítógép teremti meg.150 (55. kép) Az 
eredmény pedig minden esetben a (pályaudvar-)típustól, illetve a reprezentációtól és hagyomá-
                                                 
147 Foreign Office Archtitects, Farshid Moussavi és Alejandro Zaera-Polo vezetésével, 1993-2011 között. 
148 Kipnis állítása (1993) alapján még úgy tűnt, hogy az InFormációnak sokkal nagyobb esélye van a realizálódásra, mint a 
hipotetikus DeFormációnak. Ám ha Koolhaas igazán bonyolult és nagyobb léptékű szerveződéseit és szerkezeteit tekint-
jük, azok sem készültek el 2000-nél és a yokohamai épületnél előbb. 
149 Források: el Croquis 1995, pp. 92-97; Lynn 2008, p. 312; Moussavi & Zaera-Polo 2002. 
150 Mallgrave-nél (2011, p. 172) is központi szerephez jut a yokohamai projekt, ráadásul az OMA Jussieu-könyvtártervének 
szervezeti rendszeréhez kapcsolódva: az állítás szerint a FOA egyszerre foglalkozik a formai összetettséggel és a 
programmatikus kapcsolódással. Vagyis, Mallgrave-en túl, ez a kettős kötődés (az eisenmani és a koolhaasi nyomvonal 
együttes követése) jelentheti a kikötőépület széles elismertségének és kanonizációjának zálogát. 

53. kép. Diller + Scofidio (+ Renfro): Boston Institute of Contemporary Art, 2000-2006. 
Nemcsak a kikőtő új sétálósávja tekeredik fel formailag és szervezetileg az épületbe (például az emeleti üvegfalú előadó nézőtereként), 

hanem a víz vizuális értelemben is bekapcsolódik a kortárs multimediális kutatásokba a harmadik emeleti labor pozícionálása által 

54. kép. Yokohama kikötőépület pályázati tervei, 1995 
Balra fent: a FOA már digitális, de még egyszerűbb pályázati tervének rendere 

Balra lent: a Van Berkel & Bos Architectuur Bureau terve. Jobbra: Greg Lynn terve 
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nyos monumentalitástól (vertikális kapuépítménytől) távolságot tartó, viszont a tájjal (közparkkal) 
kapcsolatot kereső épület.151 

A folding hipertektonikus jellegénél fogva a redőző épületek szinte teljes mértékben megsza-
badulnak a hagyományos (lokalitásban fellelhető, reprezentatív) anyaghasználattól. Vagy idézőjel-
ben használják a hagyományoshoz közeli anyagokat (például a követ Koolhaas a Kunsthalon Mies-
parafrázisként) vagy kizárólag mesterséges, technológiafüggő (gyakran egyedi, projektspecifikus) 
szerkezetet állítanak elő (látszóbetonból, fém- vagy üvegszerkezetekből). A legellentmondásosabb 
ebből a szempontból a „folding tíz évét lezáró” utolsó és legnagyobb Eisenman-projekt Santiago 
de Compostelában.152 Az épület egyfelől terepet imitáló volta és kulturális fellegvár-programja 
miatt ”időtlennek” hat, mintha a természet nagyon lassú változásának, a talaj eróziójának a lenyo-
mata lenne, mely a ”szépen öregedő házaknak” is sajátja. Másfelől, ennek ellentmondva merev, 
még mindig raszterrács által meghatározott a komplexum, melyet kívül a hangsúlyozottan szerelt 
kő és a sztenderd függönyfal, belül pedig a gipszkarton egészen elképesztő (”szerzői”?) virtuozitása 
és időleges, cserélhető jellege ural. (56. kép) 

                                                 
151 Mint már több helyen szó volt róla ezt az irányt nem lehet elválasztani az informel-jellegűtől, mely jóval több, mint a 
mára lépten-nyomon felfedezhető egyszerűsített vagy manierista, puszta formalista hajtogatott lemezmű. Ezzel szemben 
Elizabeth Diller és Ricardo Scofidio irodája az inkább képzőművészeti-installációs indíttatású két évtized után, hiába kez-
dett 2000-től viszonylag egyszerű (nem topologikus) formai redőzéseket tervezni, azok mögött minden esetben erőteljes 
koncepció áll és szervesen kapcsolódik a formához. A bostoni Kortárs Művészeti Intézet (2000-2006) több szinten a fizikai 
kontextusát jelentő vízparthoz kapcsolódik, a New York-i Eyebeam Múzeum terv (2002) folytonosan tekergő szalagja a 
kiállítótereket és a művészeti inkubátorház egységeit választja el és kapcsolja össze high-end eszközöket bevonva, és 
még sorolhatnánk tovább. 
152 A Galíciai Kultúra Városa, 1999-. 

55. kép. FOA: Yokohama kikötőépület terve, 1995 
Fent: a különböző programok szervezeti kapcsolódását mutató diagram 

Lent: a diagramhoz rendelt felületi topológia kapcsolódási és felnyitási pontjai 
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Egy szélesebb horizontra váltva tárul fel mind a redőződő forma, mind a deleuze-i koncepció 
építészeti ”ferdítésének” problematikussága. Egyrészt kérdés, hogy a folding újdonsága a de-
konstrukciónál még erőteljesebb látványosságként és a piacot kiszolgáló termékként, vagy annak 
intézményesülésével-piacképességével szembeni kritikaként értékelhető. Az építészet territóriuma 
– a fentebb vázolt ”rizomatikus” történésekkel mintegy véletlenül párhuzamosan – spektákulummá 
is vált, legkésőbb Gehry Guggenheim Bilbaójának 1997-es átadása óta. Ennek eredményeképpen 
legalább a debord-i (1968-as) ellenálláshoz való viszonyt át kellett gondolni, de valószínűsíthető, 
hogy magára a folding építészetének fogalmára is hatással kellett lennie: az ”egyediség” (szingula-
ritás) modellje ugyanis az épülettermék és a globális piac viszonyában is értelmezhető, ily módon 
jól eladhatóvá válik. Másrészt a (kritikai) interpretáció mára fogalmilag kitágulva és elterjedve min-
dennapos gyakorlattá, divattá vált a kortárs remix-kultúra formájában153, ekképp általa érték már 
csak nehezen vagy másképpen lelhető fel/teremthető. És harmadrészt, Deleuze életművét részben 
eredeti kultúrkontextusából kiszakítva, részben annak szabadon kapcsolódó gondolatainak mo-
delljét trivializálva könnyen szabadosságra, félreértelmezése juthatunk, amire akár – olvashatjuk 
így is – maga a filozófus jogosított fel. A kilencvenes évek második felében sorban megszülető 
Deleuze- (és Cache-) átiratok, Möbiusz-szalag- és fraktál-alkalmazások széleskörű elterjedése már az 
adaptációk adaptációit teszik meg elsődleges elméleti forrásokká.154 

A folding-koncepció városépítészeti léptékének létjogosultságát (Cache territórium-
bebútorozás koncepciója mellett) legalább két földhözragadtabb irányból lehet igazolni. Egyfelől 
az egyre nagyobb – vagyis egyre gazdaságosabb léptékű – komplexumok összetettségük, méretük, 
kapcsolataik, beruházási volumenük miatt semmilyen hagyományos tervezési technikával nem 
közelíthetők meg. Olyan együttműködésre van szükség, mely a lehető legpontosabban és 
legszéleskörűbben tudja modellezni és prognosztizálni a várható hatásokat az urbanisztikai és a 
megtérülési mutatók szempontjából egyaránt. A másik irányt célszerű a (poszt)dekonstruktív hoz-
záállás és a város viszonyából indítani: a város jelen(lét)e nem más, mint a legkülönbözőbb idők 
szimultán együttese, a virtuális emlék(kép)ek aktualizálása. A város tere bizonytalan és változó, 
fejlődése az eshetőségen és a logosz megkerülésén alapul; ezen kaotikus jelleg mellett az egységes, 
de ezáltal egyoldalú, felülről jövő irányítás, vagyis a város tervezése nem járható út. Ebben a kér-
désben Eisenman, Koolhaas és a Coop Himmelb(l)au is egyetért: sem a tradicionális városmag szö-
vetét, sem az ezredfordulós multikulturális, infrastrukturális, globális urbanizmus dinamikus (közös-

                                                 
153 Lev Manovich (2005) az eredetileg popzenei fogalmat tágabb kulturális értelemben, történeti rétegek egymásra épü-
léseként, kulminálódásaként értelmezi és alapvetően nem kortárs jelenségnek tekinti. (Például a rómaiak a görögöket 
„remixelték”.) Az ezredforduló újdonságát (lehetőségét) egy a tipológiákon túli, nem-sztenderd modularitás elérése jelen-
tené. A kortárs kultúra remixelhetőségének jellemzői, hogy alapanyagként nemcsak a magas kultúra készleteit, hanem a 
tömegkulturális termékeket is használja és remixel, hogy „a digitális technika szerkezeti szinten [a korábbiaknál sokkal 
apróbb, diszkrét elemekre, pl. bitekre vagy pixelekre bontva] molularizálja a kultúrát” (89.), vagy hogy „az internetes 
kultúra minden résztvevője részt vehet a remixelésben” (85.). Mellesleg Manovich építészeti példája nem más, mint a 
yokohamai épület. 
154 Lásd például Andrew Ballantyne (2007) Deleuze and Guattari: For Architects című, mégoly alapos és értő zsebkönyvét a 
„Thinkers for Architects” sorozat (természetesen) első köteteként. 

56. kép. Eisenman: la Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela, 1999-. 
Különböző léptékű és jelentésű raszterek a topografikus (topologikus) tömegen, felületen és belső szerveződésben 
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ségi) heterogenitását nem lehet modellezni vagy rekonstruálni. Az előbbi (korábbi) ugyan fokoza-
tosan, hosszú idő alatt alakult át, de a modernitásban már nem mértékadó (sem minőségben, sem 
mennyiségben). Annál inkább dominál ”szuburbia”, hiszen ez határozza meg a kortárs város képét. 
A XIX. és XX. században fokozatosan kialakuló elő- és külvárosi térség heterogén, fragmentált és 
éppen ezért rendkívül bonyolult, szakadozott, tarka szövet; ma tehát az a cél, hogy ezen egymástól 
független, bezárt szigetek élő kapcsolatba kerüljenek egymással, megszűnjön a monofunkciós 
jelleg és új létminőségek jöjjenek létre. 

Részben erre, illetve a koncentrációra (sűrűségre) és a városi táj (természeti tájjal való) megújítá-
sára is alkalmasak hibridképző eszközök, melyek ráadásul, az alábbi két példán bemutatva, konkrét 
társadalmi problémák megoldásának lehetőségét is magukban hordozzák, túllépve az absztrakt 
autonóm és dekonstruktív törekvéseken. A Superdutch generáció egyik lehetősége – a munkaszer-
zésre és érvényesülésre – a holland szociális integrációs modell építészeti leképezése volt. Az 
MVRDV informel megközelítése az amszterdami Silodam-lakótömbben (1995-2002) a 
differenciációval játszik: a szociális lakásoktól a drága kategóriáig terjedő skálából a szupertömb-
ben nem monokultúra, nem tömbösített „apartheid” és nem is hierarchikusan rétegzett kollázs jön 
létre, hanem egy összességében egészet adó, teljes egyenlőséget vizionáló mix, ahol az inflexiót a 
különböző társadalmi csoportok lokalitásai között maga az épület rendszere biztosítaná (Maas et al. 
1998, 538-539.).155 (57. kép) 

A másik, urbanisztikai jelentőségű és szellemében redőzött mintaprojekt a Diller + Scofidio 
(+Renfro) New York-i felhagyott magasvasút-pálya rekonstrukciója (2003-), parkká való átalakítása 
lehet. (58. kép) Ez a meglévő, használaton kívüli, illetve szlömösödött térstruktúrába oltja be a vá-
rosi köztér vitalitását: azt egyrészt az egy szinttel lentebb lévő utcahálózatba simítja (szervezetileg, 
formailag és optikailag), másrészt a meglévő (közelmúlt) sínrendszerébe ”növeszti bele”, harmad-
részt önmagán belül varratmentesen összemossa a mesterséges (burkolt) részeket és a zöldfelüle-
teket. 

                                                 
155 Amellett, hogy a nagy sűrűség által extra/kényelmi funkciók is biztosíthatóak helyben, mint Le Corbusier lakógépében. 

57. kép. MVRDV: Silodam társasház, Amszterdam, 1995-2002. 
Társadalmi elrendeződés alternatívái diagramokon ábrázolva: a keveredéses verzió valósult meg (Maas et al., pp. 538-539) 

58. kép. Diller + Scofidio (+ Renfro): The High Line, New York, 2001- (több ütemben) 
Kapcsolódások urbanisztikai, formai és optikai szintjei 
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Végül meg kell említeni Cache Mozgó Föld utáni munkásságának gyakorlati részét. Már az idé-
zett kötet azt állította, hogy a szingularitás mindig az erővel és a mozgással (a reakcióval) volt ösz-
szekapcsolható – a formától függetlenül. A modernizmusban ez azt jelentette, hogy bármi, ami 
nem a használattal volt összefüggésben, levált a dologról: funkció és díszítés szélsőértékek voltak a 
tanítás szerint (Cache 1995, p. 96). Eközben a sorozatgyártás kizárólagos törvénye a modell ismétlé-
se volt, s az ez által létrehozott tárgyak azért voltak identikusak, mert tömegek készítették őket 
tömegek számára. Ám ez a fajta tárgyiasság többé már nem érvényes, a vektoriális kép a keretnek 
alárendelt, hiszen nélküle a vektor pusztán irányultságot jelent; már nem a vektorok és a velük 
szembeni reakciók (hagyományok, szokások) határozzák meg a fogyasztást, hanem az inflexiók (a 
„változás normáinak” képei). A tárgy kiterjedése, felülete, a felületének belseje és az ezeket létreho-
zó gondolat is ”redőzött”, állandóan változik, modulálódik, önmaga válik eseménnyé: nem-
sztenderd termékké.156 (59. kép) Ez az ipari egyedi előregyártás lényege, ahol ugyanabban a soro-
zatban minden egyes tárgy hasonlít, mégis különbözik, szinguláris lesz. Az öntőformától a modulá-
ció felé, a mechanikus geometriának alárendelt tervezéstől a technológiába integrált diagram felé, 
a prototípus kiemelt státuszától és a tárgy ábrázolóképességétől, a modell redukciójától az újfajta 
“kép-zet” felé lépünk el, jövendölte Cache (1995, pp. 96-97). A konkrét megtestesülésre térve pedig 
arról beszélt, hogy az építészeti keretben a redő leválik a szerkezetről, s lepelként lebeg: a szerkezet 
és a rálógatott ruha egymástól függetlenné válik, s e két belsőség harca jellemzi a modern építé-
szetet. Le Corbusier ötödik pontja a homlokzat felszabadításával és felaggatásával a szerkezetnek 
adott elsőbbséget, míg Loos (Gottfried Sempert követve) a felület ősisége, a felöltöztetés mellett 
érvelt.157 Cache az utóbbit írta tovább, hiszen a szerkezet, a váz önmagában nem keretezhet: „a 
homlokzat így legtisztább szerkezeti valóságában jelenik meg, biztosítva azt, hogy az építészet alá 
legyen rendelve a belső elrendezésének” (uo. p. 72). A gyakorlati életbe lépve tehát Cache egyedi 
előregyártott építőpaneleket (héjakat) és szabadon variálható bútorokat kezd gyártani, melyekhez 
továbbfejlesztett elméletével az ANY diskurzusában is megjelenik.158 Ez a kutatás eltávolítja magát 
mind az eisenmani-koolhaasi épületegészben való gondolkodástól, mind a nem-sztenderd techni-
kák – majdhogynem utópikus – digitális bűvöletétől. 

                                                 
156 A „nem-sztenderd építészet” kategóriájának ide vonatkozó tárgyalását lásd az utolsó fejezetben. 
157 Semper (1860) szerint a történeti (stílus-)fejlődés az etnikai-kulturális gondolat, a forma (motívumkincs) és a technika 
kölcsönhatásaként az anyagból eredeztethető. Itt Semper burkolás-elmélete válik relevánssá, a fal és az öltöztetés, az 
építészet és a textil párhuzamba állított működése, miközben az antropomorfizáló és a determináló vetületeket hátra-
hagyjuk. 
158 Lásd például Semper csomó és (össze)szövés fogalmának, anyagrendszerezésének átiratát bútorokra (Cache 2000). 

59. kép. Objectile (Bernard Cache & Patrick Beaucé): 
Balról jobbra: Semper-pavilon(1999), Philibert De L'Orme Pavilion (2001) és nem-sztenderd burkolat szingularitásai, 1999. 
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4. Nevezzük diagramnak 

4.1. Módszertani és diszciplináris kérdések 

A szekciók ékesen bizonyították, hogy az építészek az idő pazarlásának szakértői. Mikor va-
lamelyikük például repülőterekkel próbál foglalkozni vagy egy kikötőt leírni, az azonnal fetisi-
zálásként jelenik meg. […Úgy tűnik, nincs másról szó, mint az építészek] saját tervezési fo-
lyamatainak fetisizálásáról. Nagyon különös arrogancia azt feltételezni, hogy akárkit is érde-
kel, milyen módon terveznek. (2. beszélgetés, in Davidson 1998, p. 103)159 

A fenti hozzászólás az 1997-es ANY-konferencián, a közönség soraiból hangzott el és két dolog-
ra hívja fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a tervezésmódszertan az építészeti diskurzus egyik köz-
ponti eleme, mely ráadásul épp ekkor a diagram használatának extenziójával általános gyakorlattá 
vált. Másrészt az is szembeötlő, hogy a médiafelületek sokasodásának és az építész-szerep kiterje-
désének köszönhetően a tervezők publikációk sorában teszik közzé elképzeléseiket, melyek össze-
tettségét, folyamatát, háttérgondolatainak igazolását diagramokon keresztül mutatják be. Aho-
gyan Eisenman (2006) hatvanas évekbeli tézise a modern építészet formai alapjairól szólt, ezt 
parafrazeálva Robert Somol (1999) a kilencvenes évek végén már a kortárs építészet diagrammatikus 
alapjáról beszél, mégpedig általánosságban. 

2000 utánra a diagramot egyéni és épp ezért sokszínű értelmezésben használják mind az építé-
szet, mind a (természet)tudományok, mind a mindennapok területén, így célzatos rendszerezése, 
egyértelmű meghatározása meglehetősen problematikus, ráadásul saját közegében irreleváns is 
lenne. Az értelemmezők közös része a diagram azon képessége lehet, mely valamilyen adathal-
mazok kölcsönös viszonyát, változását, arányát szemlélteti grafikus módon: vagyis a fogalom (esz-
köz) egyszerre hozza létre különböző tényezők összefüggéseit és ezek ábrázolását. Ahogyan van 
Berkel, az ezredvégi építészeti diagramtörténet egyik kulcsszereplője általánosságban fogalmaz 
(1998): a diagramok leginkább vizuális eszközként használhatók az információ sűrítésének céljából. 

Mint korábban már látható volt, a 20. század vége felé közeledve az építész munkája – a világ 
megértésére és a tudás megszerzésére tett kísérletek – során egyre több és egyre bonyolultabb 
adatbázissal és átláthatatlan összefüggésrendszerrel dolgozik, melyek kezelése rendkívüli nehéz-
ségekkel jár. A diagram használata ezen nehézségek feloldásában, illetve a bonyolult geometriai 
kísérletek leírásában segíthet. Ezt felismerve terjedt el a fogalom a tervezés módszerének motorja-
ként, illetve a folyamat megjelenítőjeként az ezredfordulós gyakorlatban – a foldinghoz hasonlóan 
jelentős mértékben a deleuze-i elméletre és a számítógép segítségére támaszkodva. Népszerűsé-
gét variábilis alkalmazhatóságának köszönheti, de épp eme dinamikus értelmezési lehetőség miatt 
nem lehet átfogó kritikus elemzésnek alávetni. 

Az építészetelméletben, a gyakorlatban, az ANY-ben is számos olyan kérdés merült fel, melyek 
megválaszolásához a diagram megfelelő eszköznek tűnt. Hogyan hozhatók létre a dekonstrukció 
utáni ”egészelvű”, immanens modellek? Hogyan lehet a tervezést körülvevő információsokaságot 
és annak összetettségét kezelni és bevonni a koncepcióalkotásba? Az új, egyedi és komplex prog-
ramokhoz hogyan lehet kísérleti-változó prototípusokat gyártani az örökölt típusok használhatat-
lansága és azok darabokra szedése után? Hogyan lehet ehhez euklideszi, topologikus, de inkább 
mindkét féle geometriát társítani? Hogyan lehet a megrendelők, hatóságok, használók, társterve-
zők és szakértők felé az állandó prezentációs kényszert – a folytonosan és gyorsan – változó terv 
esetében kielégíteni; vagy: az építész önálló-irányító szerepét multidiszciplinárisra, együttműködőre 
cserélve hogyan tudja zökkenőmentesen és kölcsönösen megértetni magát partnereivel? És nem 

                                                 
159 […these sessions have proven eloquently that architects are experts in wasting time. When somebody just tries to 
deal with airports or just tries to describe the harbor, it is immediately seen as fetishization. (…a lot of things I heard 
today were) fetishizations of their own design processes. There is a very strange arrogance in assuming that anybody 
would be interested in how you design.] 
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utolsó sorban: hogyan lehet az építészet(történet) örökségét ebben a dinamikus (időfogalommal 
operáló) világban mozgásba hozni és oda integrálni? 

4.2. Szemelvények az építészeti (analóg) diagramtörténetből: a rajzzal szemben? 

Elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy az alábbi vázlatos történet alapján úgy tűnik, a 20. 
század második felében a diagram fogalma és használata elsősorban a teoretizáló építészekhez 
köthető, ellentétben a mai gyakorlattal, ahol alkalmazása mindennapossá vált. Ebben az átalakulási 
folyamatban kitüntetett pont volt a hetvenes évek, mikor „a grafikai és szöveges alkotás lecserélte a 
rajzolást, ami másodlagos volt az épület jelölésrendszere szempontjából.”160 A koncepcióalkotás-
ban ekképp szöveg (elmélet) és diagram elválaszthatatlanok voltak a kilencvenes évekig. 

Le Corbusier-nél a cél a modernitásban megbomlott társa-
dalmi egyensúly helyreállítása volt egyfajta esztétikai és morális 
forradalom, valamint a technológia által: a Modulor az emberi 
test arányait vette alapul a térszervezés megformálásakor, ebből 
alakítva ki a villa, mint alapegység típusát, amit a szabványosítás 
által akár a lakógép tömbjében is lehetett sorolva alkalmazni. 
(60. kép) Ez a diagram elveiben a humanista, antropocentrikus 
megközelítés folytatása szeretett volna lenni. Rudolf Wittkower 
művészettörténeti vizsgálatában (1949) a harmonikus – ideális, 
múltra referáló – arányok bebizonyítása érdekében jelentek 
meg a diagramok sematikus vázrajzokként, Palladio reneszánsz 
villáinak analízisét szolgáló eszközként. (61. kép) Colin Rowe 
(1947) történetileg és a diagramértelmezés szempontjából is a 
kettő között állva az építészet belső formai nyelvezetének állan-

dóságát, történetiségen és kul-
túrákon átívelő szabályrendsze-
rét kereste, s ezért a moderniz-
must folyamatszerű kontextus-
ba helyezte. Le Corbusier és 
Palladio villáinak kapcsolódásait 
az ideális centrális térben, a 
négyzetrácsos szerkesztésben, a 
látható funkcionalitást nélkülö-
ző tériségben, belső és külső 

kapcsolódásában vélte megtalálni: vagyis ugyanazt a diagram-
matikus módszert használta, mint Wittkower, de vizsgálatának 
eredménye épp az ellenkezője lett.  (62. kép) Ugyan diagramja a 
formai azonosságot absztrakt módon (külső jelentések reprezen-
tációjától elvonatkoztatva) bizonyította, magát a diagrammati-
kus absztrahálást nem elvonatkoztatásnak tekintette: a rács szá-
mára valóban rács, nem pedig modell volt annak érdekében, 
hogy az egyértelmű formát a tervezési gyakorlatban közvetlenül 
felhasználhassa. 

Ezen kapcsolódások nyomán Somol legutóbb hivatkozott szövege (1999) az építészeten belüli 
diagramtörténet folytonosságát hangsúlyozza, párhuzamba állítva azt a rajz szerepének módosulá-
sával.161 Az állítás szerint ugyanis a 20. század második felének építészet(elmélet)története leírható 
a rajztól a diagram felé való elmozdulásként. A 70-es években a modernizmus sokrétű kritikáinak 

                                                 
160 Michael K. Hays bevezetője, in Damiani 2003, p. 11. 
161 Meg kell említeni ugyanakkor, hogy az itt felvázolt történet ”folytonossága”, vagyis zártsága, linearitása (és többszörös 
interpretációja) elsősorban Wittkower, Rowe és Eisenman többgenerációs mester-tanítvány viszonyából adódik. 

62. kép. Le Corbusier: Modulor 

61. kép. Wittkower: Palladio-villák ideái (diagram-analízisei) 

60. kép. Rowe kortalan diagramjai: 
Balra: Palladio – Villa Malcontenta 
Jobbra: le Corbusier – Villa Stein 
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párhuzamossága következtében még meglehetősen zavaros volt a diagram szerepe, miközben a 
rajz továbbra is fenntartotta befolyását. A forma és funkció közötti kapcsolat további vizsgálatának 
érdekében Rowe a fenti vizsgálatot folytatva két utat látott lehetségesnek: a paradigmatikust (kö-
rülbelül: az építészeti archetípusok használatát) és a programmatikust (a forma alárendelését). 
Somol szerint (uo. p. 7) az előbbi „az a priori eszmények átölelését”, a program formába való beol-
tását jelentette, míg az utóbbi „a tények tapasztalati megkísértését”, a formával való kísérletezést. 
Miközben mindkettő tulajdonképpen egyszerű ismétlés, Rowe a paradigmatikus, a típusalapú mel-
lett tette le a voksát, miáltal nála a rajz felülkerekedett a diagramon, a generatív eszközön, amely 
elképzelése szerint zsákutca, mégpedig „ön-ismétlés” jellege miatt. (Vagyis individuális oldala okán 
csak hasonló – formai – eredményeket szülhet, mely kétely később, lássuk be, Eisenman vagy a UN 
Studio számos épületét elnézve jogos, a szerzőiség kikapcsolására tett határozott és deklarált lépé-
sek ellenére is.) 

Rowe mellett az építészetelméleti kánonban a (”kora-
posztmodern”) korszak másik jelentős gondolkodója, Christopher   
Alexander is foglalkozott a diagrammal. Szerinte „bármely minta, ame-
lyet egy valós helyzetből absztrahálunk, amely bizonyos igények vagy 
fizikai erők fizikai befolyását közvetíti, diagramnak tekinthető”        
(Alexander 1964, p. 85). A Mintanyelv működése (Alexander 1977)  
diagrammatikus annyiban, hogy az alapelemekből egyfajta önmagát 
generáló rendszer jöhet létre, ahol a diagram a szintézis kezdőpontja. 
(63. kép) Azonban a típusmintákból való építkezés és a folyamatosan 
elvesző véletlen és bizonytalanság érvényteleníti is a fogalmat, vagy 
másképpen: egyféle mechanikus ismétlés áll elő, amennyiben a minta 
meghatározott típus, és így az új is csak a minták variációja lesz a forma felszabadulása helyett. Ezt 
állítja Eisenman disszertációja, teljes munkássága, s az ezredfordulós diagram is; azt vitatja, hogy az 
adatokból (mintákból) a diagram által csak egy határozott forma volna levezethető.162 

Noha a 70-es éveket Rowe és Alexander munkásságában még az egyértelmű rajzhoz és a módo-
suló típusokhoz való ragaszkodás határozta meg, az elkövetkező évtizedek építészeti gondolkodá-
sának nagy része már a dinamikus diagram kiterjesztésével foglalkozott. A neo-avantgárd építész-
kritikusok – Eisenman és társai – voltak azok, akik Rowe kettős megkülönböztetésén, a modernista 
formalizmuson és ideológián túllépve új értelmet adtak a diagramnak. Ez az építészettörténeti és    
-elméleti, egyszerre diszciplínán belüli és – mint majd látható – kívüli váltás jelentős pont a diagram 
fejlődésében. Ám közben az is megállapítható, hogy még egészen a nyolcvanas évek elejéig ”dúlt a 
harc” rajz és diagram között a konceptuális megközelítésű építészeten belül is. Ennek érzékletes 
bemutatása a Jeffrey Kipnis által rendezett „Az építészet tökéletes cselekedetei” című 2001-es ret-
rospektív kiállítás és az azt kísérő reprezentatív katalógus (Kipnis 2001), mely egymás mellé helyez-
te Koolhaas, Eisenman, Tschumi, Libeskind és Thom Mayne rajzait az 1972 és 1988 közötti időszak-
ból. A kurátori koncepció szerint ezek az alkotások abban jelentettek újdonságot, hogy nemcsak az 
építészeti megjelenítéssel, hanem jelentés-közvetítéssel is foglalkoztak, hogy a perspektivikus áb-
rázolás tárgyilagossága és végessége helyett időszakisággal, a szerialitás narratívájával és szemé-
lyes vonásokkal is fel voltak ruházva, és hogy műfajuk, módszerük – rajz- vagy diagram-létük – 
megkülönböztetése nem értelmezhető, mivel a kollázs, a szuperimpozíció vagy a diagram együtte-
sen működik. A jelenség és egyben a kilencvenes évekre meghatározóvá váló diagram előzményé-
nek hátterére Kipnis az alábbiakban világít rá: 

A korai 1970-es években az a lomha világgazdaság, mely minden volt, csak támogató nem az 
új építkezésekkel szemben, tanári állások felé [ráadásul Mayne-t leszámítva közös akadémiák-
ra] mozdította el a legtehetségesebb építészeket, ahol a már kialakulóban lévő grafikai kísérlete-
zés a kutatás elsődleges eszközeként csapódott le. Az akkoriban jelentős számos iskola közül a 
londoni Architectural Association és a New York-i Institute for Architecture and Urban 
Studies váltak az elsőszámú inkubátorokká. Az egyetemek világában az építészek egy olyan 

                                                 
162 Eisenman és Alexander ”kultikus párharcának” folytatását lásd: Alexander & Eisenman 1983. 

63. kép. Alexander: 
marasztaló öblök mintája 
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viharos intellektuális színtérrel találták magukat szembe, mely tele volt filozófiából, filmelmé-
letből, nyelvészetből, irodalomkritikából és társadalomtudományból kiinduló szenvedélyes vi-
tákkal. Így esküdtek össze a történelem erői, hogy felállítsák a színpadot az egyedülálló szép-
ség, választékosság, tökéletesség és mélység ”papírépítészetének” fellépéséhez. (Kipnis 2001, 
pp. 12-13, kiemelés: BZ.)163 

4.3. A piszkos elmélet diagramjai felé – Foucault, Deleuze és Bacon segítsége 

A diszciplínán belüli történet folytatásához – ahogyan Kipnis is írja és részben a foldinggal is ösz-
szefügg – kívülre tekintettek a teoretizáló építészek. A piszkos elméleten belül is két megközelítés 
alakult ki a diagram felé: a Deleuze-t formai-szervezeti, illetve a közvetlenül Michel Foucault-t 
programmatikus értelemben követőké, bár ezek választóvonallal nem megkülönböztethetők. 
(Márcsak Deleuze Foucault-interpretációja miatt sem.) Az előbbi esete részben a DeFormatív (jel-
lemzően amerikai), utóbbié az InFormatív (inkább európai) irányt, illetve ezek örökségét fedi le. 

Ha a diagram-fogalom kortárs építészet(elmélet)i értelmezését szeretnénk megközelíteni, azt 
jellemzően három funkciójából lehet megtenni. Először Foucault nyomán fegyelmező eszközzé vá-
lik: az intézményes és az ellentéteket hangsúlyozó elképzelés fölé helyezi magát és kibontja ezen 
rendszereket, vagyis „projektív”, idomító eszközzé válik az új dolog létrehozása és ellenőrzött mű-
ködtetése érdekében. Másodszor, az ismétlés alternatív módját adja, mivel a modern azonosság és 
univerzalizmus fogalmai helyett a különbözőséget hirdeti; az adott identitás, az egységesen érvé-
nyes norma, a sztenderdizmus helyett a lehetőségek folyamatát. És végül, Bacon nyomán inkább 
performatív, vagyis az állítással egy időben a cselekvést is végrehajtó eszközzé válik ahelyett, hogy a 
folyamatot egyszerűen reprezentálná. 

Foucault társadalom- és hatalomelméleti 
deterritorializáló koncepciója a Felügyelet és 
büntetés című kötetéből (1975) eredeztethető, 
összekapcsolódva kulcsfogalmával, a panop-
tikussággal. A Panoptikon – Jeremy Bentham 
18. századi (politológus-)filozófus épületmo-
dellje – egyfajta ”ideális” börtönmodellé vált, 
melynek célja a maximális hatékonyság elérése volt. A henger alakú építmény külső íve mentén 
sorban, egymás feletti szinteken helyezkedtek el a cellák, míg a belső centrális űr közepén őrködött 
a felügyelő, akinek elvileg társra nem is volt szüksége a struktúra beláthatósága folytán; a rendszer 
célja tulajdonképpen a testek térbeli elhelyezése, az egyének egymással viszonyba állított disztri-
búciója volt. (64. kép) Foucault a börtön működési mechanizmusait vizsgálta és azt mint modellt 
kiterjesztette a teljes társadalomra, illetve a hatalomra. A Panoptikon a modern hatalom diagram-
jaként annak a modellje, hogy miként lehet az emberi sokaságot effektív módon megfigyelni és el-
lenőrzés alatt tartani. Ebből a két tulajdonságból vezethető le a diagram két szintje. Egyfelől a hata-
lom mindig látható és ellenőrizhető, ekképpen automatizálódik és megosztja a sokaságot: ez a 
diagram reprezentatív vagy láttató funkciója. Ugyanakkor a rendszer módosítja az egyén, így a tö-
meg viselkedését és újraidomítja az állandó felügyelet, ellenőrzés, büntetés és jutalmazás által: a 
Panoptikon mintegy a hatalom kísérleti laboratóriumaként funkcionál, s ez a diagram operatív vagy 
működtető funkciója. Ennek a típusú hatalomnak nem az elnyomás a célja, hanem az ellenőrzött 
működtetés, a rendszerbe belépő egyén-adat feldolgozása és hasznosítása: ezért nevezi Foucault 

                                                 
163 [In the early 1970s, a sluggish world economy that all but curtailed new building moved the most talented architects 
into teaching positions in schools, where the graphic experimentation already afoot condensed into a primary mode of 
research. Among the many schools important at the time, the Architectural Association of London and the Institute for 
Architecture and Urban Studies in New York became primary incubators. In the academy architects encountered a 
turbulent intellectual scene filled with passionate debates emerging from philosophy, film theory, linguistics, literary 
criticism, and social thought. Thus did forces of history conspire to set the stage for an eruption of ”paper architecture” of 
incomparable beauty, range, brilliance, and depth.] 

64. kép. Megvalósult Panoptikon-épület 
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gépnek a Panoptikont és működését, viselkedésirányító tulajdonságát pedig kiterjeszti az iskola 
vagy a kórház intézményére is.  

Deleuze a panoptikus diagramot már térképként interpretálja, „vagy inkább jónéhány térkép 
szuperimponálásáként” (Deleuze 1988, p. 44). Ez a feltérképezés (rétegek egymásra vetítése) Fou-
cault panoptikussága esetében ”csak” a társadalmi osztályokat érinti, Deleuze általánosabb fogal-
mában pedig már minden egyéniséget a sokaságban, minden adatot az információhalmazban. 
Foucault gép-képe absztrakt gépezetté válik: a panoptikus modellnek és a feltérképezésnek kö-
szönhetően a diagram már nem tesz különbséget a programmatikus tartalom és a formai kifejezés 
között, a fogalmat már nem közvetlen funkciója vagy ”anyaga” határozza meg. Sem a tartalom, sem 
a forma nem dominálhat, helyettük a belső konzisztenciának, vagyis immanenciának kell összetar-
tania a rendszert. A hangsúly ekképp a kapcsolatok térképére, topográfiájára tolódik: feltárásukra, 
felügyeletükre, irányításukra és elvszerű megmutatásukra, és mindennek mindvégig koherens álla-
potban tartására. 

A diagram második funkciója a gondolkodói 
(alkotói) módszer ismétlésében betöltött sajá-
tos szerep. Deleuze ”kép nélküli elmélete” a 
reprezentáció (az azonosság, a klasszicitás) 
kritikájaként azt állította, hogy az, amit koráb-
ban másolatnak tekintettünk mindig is diffe-
renciálódás, hiszen az ismétlődés folyamata már 
alapvetően elkülönböződést feltételez (Deleuze 
1994). (65. kép) A különbség ismétlődése nem 
az ellentett-párokat használja, nem az azonos-
ságot és a vele szemben álló ellentmondást tételezi, hiszen azok csak identikus vagy ideologikus 
keretben kaphatnak értelmet, ami a reprezentáció egyértelmű megfeleltetésének alapja. Ennek a 
működésképtelensége, a nagyelbeszélések biztos hátterének megszűnése vezetett el a 
(poszt)modern szimulakrumokhoz, a különbözés és ismétlés sorozatban létrehozott alakzataihoz, 
melyekben az ismétlés ismétlése, a különbség különbsége, az interpretáció interpretációja jelenik 
meg. Ha nem lehet külsődleges identitást, ideát, metafizikát reprezentálni valamilyen egységben 
vagy végtermékben, a különbség folyamatos keletkezése, eseménye áll elő. 

Művészettörténetileg Deleuze kétféle ismétlést különböztet meg: az egyik a posztmodern histo-
rizmusban, a másik a neo-avantgárd konstruktivitásában lelhető fel. Az előbbi ikonokkal, másola-
tokkal, az utóbbi a szimulakrumokkal dolgozik. Ennél fogva az első olyanfajta eredetiséghez kötő-
dik, amely modellszerű, ismert, tipikus, a második meg olyanhoz, amely sorozatszerű, de folyama-
tosan változó. Az első a létezés statikus voltára referál, a második a valamivé válás módozatait hir-
deti. A diszciplína egyfajta autonómiája (specifikussága) azonban mindkét esetben működik, akár 
az építészetben is, mondja Somol (1999, p. 10): a historizálásnál a tipológiában nyilvánul meg, a 
neo-avantgárdnál pedig az öngenerálás vagy önszerveződés folyamatosságában, amely szerzői be-
avatkozás nélküli átalakulást jelent, és amely számára az idő aktív tényezővé válik (a mozgással 
összekapcsolódva, a médiakultúrára utalva, a diagramot dinamizálva). 

A diagram harmadik, baconi funk-
ciója is műveleti: a festés akcióját, így 
az alkotónak az eredmény-fest-
ménnyel fennálló viszonyát is irányítja 
Deleuze interpretációjában (1992b). 
Ezt a művészetet bármi, a véletlen is 
befolyásolhatta, csak ez az egy ”nyi-
tottság-szándék” volt meg az alkotó-
ban. Determináltság és a káoszban 
rejlő lehetőség a másikat el nem 
nyomva egyszerre alakította a műve-

65. kép. Balra: klasszikus másolatok sorozata 
Jobbra: modern differáló ismétlés modellje (BZ) 

66. kép. Bacon a műtermében, tükörrel és a ”véletlen” festéknyomaival 
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letet, s ekképpen nem egy határozott végcél született meg egy lineáris folyamat eredményekép-
pen. (Ahogyan az az akciófestés és Burroughs műveleteinél látható volt.) Bacon diagramja tartal-
mazza a művészi attitűdöt, önmaga tükörképét, a folyamatba bekapcsolódó külső világok rendsze-
rét, az alkotástechnika elemzését és persze a képet is, a megjelenített embertranszformációt, ”lát-
ható keretezés” nélkül. A festmény mintha nem állapotot vagy egyszerű mozgást ábrázolna, hanem 
maga a diagram lenne, mely a világ és benne a humán lét(forma) átalakulásának, szervek nélkülivé 
válásának folyamatát, annak röntgen-képek által felfedett lényegét mutatná.  

4.4. Diagram az elméletekben és a gyakorlatokban: a tervezés-módszertan transzparenciája 

A kilencvenes évekre – összekötendő az elméleti koncepciót az építő gyakorlattal – a tervezés-
módszertanról szóló diskurzusban meghatározóvá vált a diagram, miközben közel annyi fogalom-
értelmezés született, ahány alkotó foglalkozott a témával (lásd: Garcia 2010). Ezek közül három 
(hangsúlyos, nagyobb hatású) irányvonal emelhető ki a három fentebbi Deleuze-féle interpretáció 
mentén. Koolhaas Foucault nyomán a giga-projekteknél a számok, a tömeg, a nagyság kezelésé-
ben, a kapitalista reifikáció164 vitriolos eltorzításaként használta a diagramot, Eisenman éppen ezen 
körülményekkel szembenállva az építészet történetének folytonosságát biztosító kompozíciós el-
veket fikciókkal kor-szerűsítő módszerismétlésével kísérletezett, míg a UN Studio Bacon hozzáállása 
nyomán a kettő ötvözésével foglalkozott. Ezen egymást ki-nem-záró, hanem együttműködő (akár a 
külső elmélettől független) funkciók eszközszerűsítve különböző arányokban vegyülnek majd a mai 
építészeknél – miközben megszabadulnak Foucault és Deleuze társadalomelméleti megfontolásai-
tól és következtetéseitől. 

Koolhaas megjelenítéshez való viszonya szinte évtizedenként változott. A Delirious New York 
képei (Vriesendorp festményei) a metropolisz koncept-projektjének történetmesélő illusztrációi 
voltak, a Villette park tervében a tipikus terv felhőkarcolójának keresztmetszete ”lefektetve” a park 
sávos programelosztásává alakult és a kollázs egy rétegét képezte, a Jussieu könyvtárt követően 
elvontabb, a térszerveződést formailag leíró sémák születtek, míg az S,M,L,XL-kötettől az OMA a 
tervezéshez – közvetett módon – már a legkülönbözőbb, mérhetőségen alapuló, közérthető diag-
ramok sokaságát használja. Az utóbbiak a programok feltérképezését és pontos ellenőrzését mu-
tatják be, majd belőlük mint programmatikus tartalomból ”keletkezik” a formai kifejezés. Az ábrák, 
például a seattle-i könyvtár esetében, azt mutatják, mintha nem lenne különbség a kettő – a kezel-
hetetlennek tűnő méretű alapterületi mutatók disztribúciója és háromdimenziós térszervezet – 
között.165 (67. kép) Az OMA diagramjai közvetlenségük miatt azonban gyanúsak, egyfajta figyelem-
elterelésként, csalásként hatnak: pontosan olyan egyszerűsítésre alkalmasak, mint amit Koolhaas 
Mies szállóigéiben fedezett fel. A diagram szűkszavúsága mögött a terek aprólékos differenciálása, 
az épület topográfiáján belüli szingulárissá tételük áll. A diagram csak a térbeli szerveződésről, és 
annak mitikussá váló kialakulásáról mesél, ami a ”számok megformálása” után történik, általa rejtve 

                                                 
164 A kapitalizmus elvont fogalmakat kizárólag mérhetőségre és megszámlálhatóságra való redukciója. 
165 Eisenman egyszerű állítása alapján, miszerint Koolhaas könyvtáránál a tartalom jelenti a formát, míg nála, Eisenmannél 
a forma a tartalmat, azt hihetnénk, hogy a diagram mint absztrakt gépezet mindkét esetben egyformán működik. (Steele 
2010, p. 9.) 

67. kép. Koolhaas (OMA): Közönyvtár, Seattle, 1999-2004 
Egyenes út vezet-e a program alapterületi-kimutatás diagramjától a megvalósuló épületformáig? 



 73 

marad. Ráadásul a seattle-i a sokadik épület, bár az első könyvtár, mely a Jussieu óta megvalósította 
az épületen belüli közterek folyamatos és differenciált térszervezését, ekképpen nem különbözve 
az eisenmani módszertől, ugyanúgy ”ismételve a másolatokat”. 

Ahogyan az S,M,L,XL-kötet szerkesztése nemcsak az OMA-projektek léptékkülönbségére, hanem 
ezek hasonló kezelésére, a léptékfüggetlen módszerre hívja fel a figyelmet, Eisenman diagramtech-
nikája a 60-as évek házmodelljeitől kezdve a geometriai transzformációk autonóm működtetésé-
ben látja fenntarthatónak az építészeti diszciplínát – még a globális kapitalizmus keretei között is. A 
Diagam Diaries (Eisenman 1999) ugyan már utólagos önértékelés, egy szinte lezárt életművön belü-
li diagramtörténet, de mivel ez az életmű meghatározó a diskurzus szempontjából, a kortárs diag-
ramértelmezés egyik alapjának tekintendő. Különösen azért, mert ez az építészettörténethez való 
ragaszkodás elméleti megközelítésének szélsőértéke, mely ráadásul időbeli dinamikával is rendel-
kezik: diagramjai konceptuálisan a kezdeti ”egyszerű”, nyelvészeti mintájú generatív transzformá-
cióktól a terepet is alakító szöveges fikciókon át a tudományos modellek rizomatikus (topografikus) 
bevonásáig terjednek. 

Míg Wittkower Palladio-értel-
mezései még stabilak, előzetes 
feltételekből utólag konstruáltak 
voltak, Eisenmannél a diagram 
egyre inkább generatívvá vált és 
elvezetett a tárgy, tervezési fo-
lyamat és szerző közötti viszony új 
módozatához: nem hagyományos 
kompozíciós elvekre és egyéni 
kifejezésmódra épült, hanem ön-
álló, határozatlan, ”elbizonytalaní-
tott” folyamatszerűségre, az építé-

68. kép. Eisenman: Diagram Diaries (1999) mátrixa 
A függőleges tengelyen a konceptuális és formai, illetve diszciplináris belső és külső eszközök, a vízszintesen a projektek sorakoznak 

69. kép. Eisenman: Palladio-analízis diagramjai mint anterioritások, 1982 
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szet önreferenciális ismétléseire. Wittkower ábrája abban segített, hogy megértsük Palladio épüle-
tét, mondja Eisenman de abban nem, hogy a módszerét is; Palladio nem rajzolt diagramokat, aho-
gyan az egész építészettörténetben rejtve maradtak a diagramok, mert a rajzokon csak (egymáshoz 
kapcsolódó) történeti nyomokat lehetett felfedezni. (69. kép) Ezt a felhalmozódó örökséget nevezi 
Eisenman anterioritásnak, és azt állítja, hogy ez a diagram közvetítésével kapcsolható össze a disz-
ciplínát sajátosan jellemző geometriai nyelvezettel (az interioritással) és az adott projekthez tarto-
zó, a belső nyelvezethez képest külsődleges, fikcionált programmal (az exterioritással). (70. kép) 

Mint ”generátor”, alkotó eszköz, a diagram 
nem feltétlenül felel meg egészében a terv 
végleges formájának. A Modulor esetében pél-
dául a diagram az épületben láthatatlan, bár 
mindenütt megjelenik, mindenféle léptékben, 
és csak nagyon ritkán explicit. Noha koncepci-
onálisan – elsősorban az exterioritások egyre 
intenzívebb bevonásával – Eisenman folyama-
tosan differenciálja a módszert, formai érte-
lemben sokkal állandóbb az eszközkészlet: a 
karteziánus raszterrács mindent áthatása talán 
csak két megépült munkában nem jellemző, a 
legnagyobb és a legkisebb, a tereppel sem 

foglalkozó tárgyban.166 Emellett, még ha a diagramok geometriái a korai transzformációk euklideszi 
jellegétől el is tolódtak egy topografikusabb (topologikusabb) felé, megállapítható, hogy a tervré-
tegek szuperimpozíciójának folyamata nem változott. 

Santiago de Compostelában 
ugyanúgy egyesül, egymásra 
vetül a terep (a hegy), a törté-
neti város (középkori szövet, 
utcahálózat), a fikcionált szim-
bólum (a fésűkagyló167) és a 
raszter geometriája, mint a 
jóval korábbi Cannaregio-terv 
vagy a Wexner Center eseté-
ben, csak itt a számítógép se-
gítségével redőzötté, varrat-
mentessé tehető a kollázs. (71. 
kép) Fontos – az egyik legfon-
tosabb – kérdés ugyanakkor az 
ezredforduló építészeti gon-
dolkodásában, hogy ha meg 
akarjuk őrizni az anterioritást és 
az interioritást is, az milyen 
módon történhet meg egyrészt 
a topologikus görbült térben, 
annak szabályai szerint, más-
részt egy nem szándékoltan az 
emberi léptéktől megszabadí-
tott, hanem mérete és össze-
tettsége által léptéktelenített 
projekt esetében? Eisenman 

                                                 
166 Buszmegálló, Aachen, 1996 és Cardinals Stadium, Glendale, Arizona, (1997-)2001-2006. 
167 A Santiago de Compostela bazilikájában végződő Szent Jakab-zarándokút (El Camino) szimbóluma. 

70. kép. Eisenman diagramrendszere (BZ) 

71. kép. Eisenman: la Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, 1999- 
A fésűkagyló, a középkori belváros és a hegy digramjainak egymásba oltása 
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félig szándékolt, félig a szerzői formálástól megszabadulni nem tudó válasza a két világ(kép) ösz-
szemosása: a rács alkalmazása a redőn, a manuális transzformáció a számítógép terében. Ennek 
mikéntjét, a geometriai fejlődésfolyamatot ugyan bemutatják a Diagram Diaries transzformációs 
diagramjai, de az egyes projektekről vajmi keveset mesélnek. Ugyanígy puszta állítás marad, hogy a 
könyvből feltárható az életmű önkritikus motivációja és mozgásrendszere, és láthatatlan marad a 
tervek, épületek megcélzott szingularitás-eredménye (és annak értékelése) a módszer differáló 
ismétlődése mellett. 

Általánosságban elmondható, hogy a diagram valamiféle grafikus gyorsírás. Noha 
ideogramma [egész fogalmat jelölő írásjel], nem szükségszerűen absztrakció. Valaminek a 
reprezentációja úgy, hogy közben nem azonos azzal a valamivel. Ilyen értelemben nem lehet 
segítség, ám megtestesülhet. Soha nem szabadulhat meg értéktől vagy jelentéstől, még akkor 
sem, ha megpróbálja kifejezni a képződmény és a folyamat közötti kapcsolatokat. Ugyanak-
kor egy diagram éppúgy nem szerkezet, mint a szerkezet absztrakciója. Miközben megmutat-
ja egy építészeti tárgyon belüli kapcsolatokat, nem izomorf azzal. (Eisenman 1999, p. 27)168 

Az újabb generációk által használt diagramokról szólva azt mondja Eisenman (uo. p. 29), hogy 
azok szerepe hasonló az övéhez, de egyfelől kulcsfontosságú a „számítógépes új” létrehozásához 
és bemutatásához, másfelől megkérdőjelezi a fogalom hagyományosan geometrikus alapját, az 
építészet történetét, ekképp az anterioritás és interioritás közötti viszonyt is. A példa a UN Studio 
munkássága lehet, amihez közvetve Eisenman is hozzájárult. Amellett ugyanis, hogy van Berkel és 
Bos a kilencvenes években indultak, futottak be a Superdutch tagjaként és módszerük már ”diffe-
renciálódott” is, az ezredfordulós diagramfogalom alakításában fontos szerepet kaptak előbb az 
ANY-konferenciákon való megjelenéssel, majd az általuk szerkesztett ANY Magazin tematikus diag-
ram-számával.169 Ezek alapján a rövid életmű már így is három szakaszra tagolható, amelyek külön-
féle diagramokat használnak. 

Mikor van Berkel és Bos létrehozta első irodáját170, munkáikat 
még egyfajta ”esztétikus dekonstrukció” határozta meg, melyet 
rajzok általi, az ábrázoló képtől távolabb, a dekonstruktív anti-
illusztratívhoz közelebb elhelyezkedő, lineárisabb tervezési mód-
szer teremtett meg. (72. kép) Van Berkel azonban hamar meg 
akart szabadulni ettől az ”individualista-absztrakt” építészettől és 
a hétköznapiság, a közvetlen gyakorlat, egyfajta pragmatizmus 
irányába akart elmozdulni a holland közegnek megfelelően. Ezért 
a „semmi design” jelszava mentén objektív terveket akart készíteni, 
amely kezdetben (szerinte) szinte irányítás, szándékolt beavatko-
zás, „tervezés” nélküli, kvázi-automatizált alkotófolyamatot ered-
ményezett. Csakhogy egyrészt nem sikerült teljes mértékben 
megszabadulni az individuális esztétikumtól, másrészt, ezzel rész-
ben összefüggésben, az összegyűjtött adathalmazok nem voltak 
”automatikusan” kezelhetőek, hiszen az adat vagy információ 
kiválasztása és felügyelete szükségképpen az építészek állandó 
jelenlétével történhet – ahogyan a panoptikus gépezet is műkö-

dik. A harmadik lépés tehát az volt, mintegy ingamozgásként vissza a (deklarált) szubjektivitás irá-
nyába, hogy egyensúlyt kellett kialakítani az egyértelműség és tárgyilagosság, illetve az ösztönös-
ség és ellentmondásosság között. Van Berkel és Bos ezúttal – már 1999-ben, a UN Studio megalapí-

                                                 
168 [Generally, a diagram is a graphic shorthand. Though it is an ideogram, it is not necessarily an abstraction. It is a 
representation of something in that it is not the thing itself. In this sense, it cannot help but be embodied. It can never be 
free of value or meaning, even when it attempts to express relationships of formation and their processes. At the same 
time, a diagram is neither a structure nor an abstraction of structure. While it explains relationships in an architectural 
object, it is not isomorphic with it.] 
169 Diagramműködés: Adatszerkezetek egy topologikus kor számára (van Berkel & Bos 1998), többek között Stan Allen, Ro-
bert Somol, Brian Massumi vagy Eisenman szövegeivel. 
170 1988, Van Berkel & Bos Architectuur Bureau. 

72. kép. van Berkel: Docklands 
AA-diplomaterv Zaha Hadidnál, 1987 
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tásakor – körülbelül az eisenmani koncept és a koolhaasi generikus, „művészet és repülőtér közötti” 
építészet címkéjében gondolkodott, mely a diszciplína mérhetőségének és mérhetetlenségének 
kettősségére kérdez rá a globális kapitalizmus és digitális média korában. (van Berkel & Bos 2002) 

Ez a folyamat, illetve cél onnan érthető meg, hogy a szépen formált, dinamikus erőt sugárzó 
(formai) elképzelések bizonyos aspektusai az évtized új körülményei között nem támaszthatóak alá 
koherenciát mutató és adatokon alapuló bizonyító erő nélkül. A probléma gyökere Bosék szerint az 
volt, hogy az építészeti projektek rendkívüli összetettsége (társadalmi, műszaki, politikai, gazdasági, 
stb. döntések interaktív hálózata), a korábbiaknál lényegesen több tényező figyelembe vétele csak 
nagyon lehatárolt, hiányos módon volt kezelhető hagyományos reprezentációs eszközökkel, így a 
„végső megoldások” indokolatlanok maradtak, eltűnt az alkotás folyamata (van Berkel & Bos 1998, 
p. 19). Az eszközszerűvé és kooperatív-jellegűvé váló tervezési folyamatokban az építésznek fele-
lősséggel és „racionalistán” kell megjelennie, de ennek érdekében meggyőzőerővel és ennek meg-
felelő, hatásos reprezentációs formákkal kell rendelkeznie, mondják. 

Mire a korai publikáció (van Berkel & Bos 1994) megjelenik – melyben az épületrajzok mellett 
csak zeneelméleti, ipari, biológiai, képzőművészeti területekről származó diagramok vannak, a ter-
veket közvetlenül meghatározó, közvetítő eszközként működő verziók nem – megtörténik Deleuze 
építészeti territóriumba való bevezetése és a számítógépes rendszerek fejlődése is elér egy megfe-
lelő szintet, s ezek segítségével a Möbiusz-házban (1933) már alapeszközzé válik a ”tervező diag-
ram”. (73. kép) Ez azonban még kis léptékű és egyszerű, tekintve hogy a megrendelő házaspár 
(funkcionális) életciklusa volt a kiindulás alapja. Az 1997-es IFCCA-projektnél, Manhattan lüktető 
szívében171 viszont a gigantikus léptéket, az időtényezőt, a programok és érintettek sokaságát, az 
urbanista sűrűséget és ezek összefüggéseit már digitális diagramok sokasága tárja fel és mutatja 
be. (74. kép) Csakhogy ennek a kiterjedt kutatásnak nincs felfedezhető kapcsolata a végeredmény-
nyel; pontosabban a végeredmény a párhuzamosan futó arnhemi fejlesztésben jeletkezik. A New 
York-i, infrastrukturális kontextust megfigyelő tapasztalat, mely a „programmatikus, konstrukciós, 
gazdasági, közösségi és politikai” hatékonyság és megvalósíthatóság témájában csúcsosodott ki 
(van Berkel & Bos 2006, p. 326) Hollandiában már tervezési (geometriai) modellekkel kapcsolódik 
össze.  

                                                 
171 Kiemelendő az a ”folytonosság”, mely Eisenman, Koolhaas (1978), Tschumi (1995), Hadid (“New York, Manhattan: A 
New Calligraphy of Plan”, 1986) és most a UN Studio figyelmét is New York, a globális város (ma talán már csak egykori) 
non plus ultrája felé fordította. 

73. kép. Van Berkel & Bos Architectuur Bureau (UN Studio): Möbiusz-ház, Het Gooi, 1993-98 
A megrendelők életciklusát követő és az épület szerveződését meghatározó végtelen, Möbiusz-szalaggá alakított diagram 

74. kép. Van Berkel & Bos Architectuur Bureau (UN Studio): IFCCA-terv, Manhattan, New York, 1997 
Balra: egy a digitális analízis-diagramok sokaságából. Jobbra: a tervezett komplexum keresztmetszete 
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A diagram tehát egyrészt infrastrukturális eszközként objektív feltérképezésre, az ezáltal meg-
szerzett információ és összefüggések irányítására képes.172

  Másrészt viszont Bosék értelmezésében 
a koncepció kifejezése a kilencvenes években még mindig „a posteriori racionalizáció. Az érvelés 
igazolásának kényszeres ereje uralkodik még mindig, noha ez csak a döntések bonyolult hálózatá-
nak korlátolt bemutatására alkalmas” (van Berkel & Bos 1999-1, p. 155). Deleuze diagram-
koncepciói ezért használhatóak itt is, mert a topográfia leírhatóságán belüli szingularitás megte-
remtésére képesek. A szinguláris nem jelent egyedit, identikust vagy egyéni kifejezést; mindig tu-
lajdonsága viszont a ”más-ság”, a mind az általánostól, mind a sajátostól való különbség. Tulajdon-
képpen még önmagától is különbözik: ez a differálás ismétlése, melynek segítségével az örökölt 
típusoktól is meg lehet szabadulni. 

A UN Studio geometriai modelljeit, melyek elvileg a szerveződésről és nem közvetlenül a formá-
ról szólnak, hibrid, szervek nélküli testként kombinálja és olvasztja egybe megnevezhetetlen, tí-
pusba besorolhatatlan alakzatokban. A Möbiusz-ház esetében a diagram nem képet vagy formát 
határoz meg, még akkor sem, ha a betonszerkezet kintről bentbe fordul, sokkal inkább egy tér-idő 
viszonyrendszert hoz létre. A hagyományos statisztikai diagram absztrakt, befelé mutató redukció-
jával szemben a deleuze-i gépezetszerű minta nyitott: nem reprezentációs, hanem instrumentális 
technika és vizuális eszköz arra, hogy a lehető legtöbb információt magába sűrítse. A tér szervezé-
séhez segít hozzá, de használata nem azt jelenti, hogy ez ”egyetlen” módszer lenne: dinamikus 
nyitottsága, végtelensége folytán szükségszerű, önmagából fakadó, hogy egyrészt Bacon nyomán 
zavarba ejtő hibák, az értelmezésnek ellenálló vakfoltok vagy az észt kizáró ösztönök formálják, 
másrészt hogy maga a módszer is állandóan fejlődjön. Az eredmény, a topologikus felületté alakult 
elvont módszer az arnhemi csarnokban óriási, az Alessi teáskannában (2003) mini Klein-palackot 
formál, van Berkelék szerint a szerveződés és nem a forma szintjén. (75. kép) 

Eisenman, Koolhaas és van Berkelék irodája – és nyomukban már nemcsak a nyugati, hanem a 
globális színtér – elutasítja a didaktikus narrativitást, a figuratív ábrázolást, a posztmodern utaláso-
kat és az absztrakt koncept-fikciót egyaránt. A tervezésben egyszerre törekednek tudatosan semle-
ges és személyes megközelítésre, illetve minél több elérhető és releváns kontextus valósidejű be-
kapcsolására, hogy egy összetett és lényegi koherenciát mutató felépítést hozzanak létre. A kortárs 
diagrammal kapcsolatban Somol (1999, p. 24) Eisenman „folyamatszerű automatizmusát” és 
Koolhaas „statisztikai kutatását” nevezi meghatározónak; előbbi a kontrolláltan önálló modellgene-
rálást, utóbbi a forma szépségtől és a funkció hatékonyságtól való mentességét jelöli. Itt az építész 
(hagyományos) szerepe megoszlik, mikor az információ szervezőjévé és közvetítőjévé válik, mondja 
Somol: a „vertikalitás” (a gravitáció, a tektonika) helyett a „horizontális” (gazdasági, politikai, kultu-
rális, helyi és globális) erőkre kerül a hangsúly. A diszciplína így a „kulturális-politikai képlékenység 
diszkurzív-anyagi terepévé” válik (uo. p. 24) – de a gyakorlatban inkább már az újabb generációk-
nak, például a bizonyos mértékben Eisenman és Koolhaas között álló UN Studio diagramjainak 
köszönhetően. 

                                                 
172 Az értekezés kiindulásául szolgáló, építészetre alkalmazott kommunikációelméleti modell hármassága explicit módon 
jelenik meg a UN Studio hármas Move-kötetcsomagjában: 1 -Elképzelés [Imagination]; 2 – Módszerek [Techniques]; 3 – 
Hatások [Effects]. (van Berkel & Bos 1999) 

75. kép. UN Studio: Klein-palackok utascsarnok- és teáskanna-modellként. 
Balra: Arnhem Centraal, 1996-, korai render az ”akadálymentes” formáról. Jobbra Alessi teáskanna, 2003, prototípus alakmodell 
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Rowe és Alexander diagramjaival szemben, melyek nem menekülhettek meg a létező, zárt-
ideologikus tipológiák uralma elől, a fenti három elképzelés minden egyes épületet szingulárisként 
gondol el: ezért egyfelől fejleszti és ismétli a modelleket, elveket, diagramokat, másfelől digitális 
technikát használ. Az eszközszerű technika késleltetni akarja a típus rögzülését, míg differenciálódá-
sa azért alapvető fontosságú, mert ahogy Deleuze mondja (1992b, p. 49), „a klisékkel szembeni 
reakciók is kliséket szülnek”. Kérdés, különösen az ezredforduló után egyre nagyobb léptékben 
építkező irodáknál, a modellek fejlesztése mennyire tudja követni a nagyszámú projektet, nem 
válnak-e valamiképpen mégis személyessé a sorozatban készülő épületek: hogyan viszonyul a pro-
jekt lokalitása a valamennyire rögzített módszer ismétléséhez. Vagy másképpen: Eisenman rácso-
zott geometriája, Koolhaas Jussieu-n alapuló beltéri tekervénye vagy a UN Studio Klein-palackjai 
prototípusokból nem válnak-e klisévé, típussá, sorozat-termékké? Árulkodó jelnek tűnik, hogy van 
Berkelék 1998-ban még hangsúlyozottan (interdiszciplináris, „talált”) diagramról, mint a tipológia 
elleni eszközről beszéltek (van Berkel & Bos 1998, p. 22), 2006-ban már annak szűkített értelmű, 
kifejezetten építészeti változatáról, modellről (van Berkel & Bos 2006, pp. 15-16), 2011-ben pedig 
már típusról (van Berkel & Bos 2011) – egyként az arnhemi projekt kapcsán. 

A digitálissá váló diagram legfőbb kérdései a kiinduló adathalmaz és az eredmény viszonyával 
kapcsolatosak. Egyrészt a projekt, az épület, a programok, a geometria, a tervezési folyamat ”fel-
foghatatlan” összetettségével szemben áll a diagram célja: egyszerűségre (modellszerűségre) és 
megérthetőségre való törekvése. „Mivel a diagramok egyszerűsítettek és meglehetősen grafikus 
jellegűek, sokrétű értelmezést tesznek lehetővé”, állítja Stan Allen (1998, p. 16), de a következtetés 
épp a fordítottja is lehet: az értelmezés képszerű, egyértelmű, az épület médiában megjelenő logó-
ja. Másrészt, mivel a modern utáni reifikáció-ellenességet követően a tervezői faladat már az em-
ber- és adattömeg menedzselése vagy irányítása, a diagram lehetőséget teremt az összetettség 
minél pontosabb leírására a számszerű és információs adatok halmaza által, melynek 
nemreferenciális, nemspecifikus és nemépítészeti objektivitása viszont az individualizmus, a diszciplí-
nától való függetlenedés, a sorozatmásolatok veszélyét is magában rejti. 

A ”gyakorlati építészetben” a kényszeredett önigazolások sorozata következtében nem lehet re-
leváns elméletről beszélni, még tengernyi publikáció ellenére sem, míg a nyelvi fordulatot követő 
elméleti színtér a legtöbb esetben nem bírt gyakorlati relevanciával. Elmélet és gyakorlat, képzelet 
és technika, gondolat és forma általában elkülönültek egymástól: a képzelet oldalán az ideák, az 

76. kép. UN Studio: Design models, 2006. Projektkronológia, konceptuális és geometriai modellek, módszerismétlések mátrixa 
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anyagiság oldalán a karteziánus geometriák előzték meg a megtestesülést. Az 1990-es években a 
topologikus geometriák, a számítógép és a diagram által az anyagi és az elképzelt (”virtuális”) frigy-
re lépnek egymással, miáltal a koncepció, az épület létrehozásának folyamata láthatóvá és megért-
hetővé válik. Sőt, az építészeti tudatosság megjelenik magán az épületen is, ha a technika lehetővé 
teszi, hogy az anyag elméleti szervezeti modelleken keresztül redőződjön és ”viselkedésében” in-
teraktívvá váljon. 

A módszerek (át-nem-)láthatósága publikációk, önreprezentációk sorában is megjelenik a Diag-
ram Diaries-től a FOA Phylogenesis-én (Moussavi & Zaera-Polo 2004) át van Berkelék Design 
Models-éig. A FOA modellsora, már az ezredforduló után, egyszerűnek és inkább faszerűnek, mint 
rizomatikusnak mutatkozik, őszinteségében azonban elárulja, hogy nyilvánosságra lépésének célja 
a projektek és az iroda „identitásának” keresése, majd ennek megőrzése a jövőben. Ennek az in-
kább brandnek nevezhető piaci szingularitásnak biztosítása egy az Eisenman elemkészletének lép-
tékétől nagyobb, Cache topografikus építészeti kép-fogalmához hasonló, jelentéssel bíró építészeti 
geometria-fajok alapján történik. Az eredmény pedig az, hogy noha az építész módszere (vagy itt 
inkább morfológiai modellkészlete) állandó, azt nem ideológia irányítja, hanem az adott munka 
egyedisége. Könnyedén beazonosíthatják ugyanis, hogy 

bizonyos környezetek, léptékek és helyzetek, sajátos fajok sokkal megfelelőbb irányt mutat-
nak: például nagy infrastrukturális projektek nagyobb valószínűséggel fogják a talajszerű szer-
veződést és a gravitáció felé való irányultság állandóságát magukévá tenni, mint a lakóház-
szerveződések… (Moussavi & Zaera-Polo 2004, p. 17)173 

                                                 
173 […certain environments, scales and situations, particular species tend to be more adequate: for example, large 
infrastructural projects are more likely to adopt ground like organisations and constant orientation to gravity than 
domestic structures…] 

77. kép. FOA: morfológiai projektmodellek törzsfejlődésének utólag megrajzolt fája, 2004 
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Ha van újdonságértéke a (digitális) diagramnak, az talán – az idea szintjén – konceptuális fejlő-
dőképességében és annak megjelenítésében, a kooperativitást elősegítő tulajdonságában (demok-
ratikusságában), pragmatikus hasznosságában, vagyis a tervezési módszer transzparenciájában lel-
hető meg. A diagram – részben a piaci, részben a digitális környezetre reagálandó – lényegi össze-
függésekre redukálva ábrázolja a tervezési folyamatot: a forma és a szerveződés alakulását, a be-
vont paraméterek viszonyát, stb. Az építész (a társtervezőknek, a megrendelőnek, a közösségeknek, 
a médiának) be tudja mutatni látványtervek nélkül, de sokkal lényegretörőbben, hogy hogyan ke-
letkezett, milyen döntések mentén az épület és hogyan működik. A diagram ”egy szerző nélküli”, 
demokratikus építészethez vezethet, amennyiben az építész kihúzza magát a hierarchia csúcsáról 
és önmagát csak a projekt hálózatának egy pontjaként határozza meg. Az átlátható törekvés elle-
nére sem érthető meg azonban, hogyan lesz Eisenmannél az elméleti konstrukcióból műszaki, 
Koolhaasnál a számok grafikonjából térbeli szerveződés. A UN Studionál ugyan érthető a szervező-
dés a diagram által, de emiatt az már több ponton szerkezetet és formát is reprezentál. 
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5. Nevezzük pragmatizmusnak 

5.1. Hol az építész? 

Az építészetelméletben a hatvanas évektől jelent meg egyfajta kritikai megközelítés, mely kü-
lönböző arányokban vegyítette a modernitás társadalompolitikai és a modernizmus esztétikai érté-
kelését. Ezek összekapcsolásából és részben hatásosságuk növelése érdekében a kritikai elméletet 
több-kevesebb sikerrel megpróbálták átültetni a gyakorlatba is. Azonban az elmúlt két évtized je-
lentős változásai szinte minden terepen kikezdték a kritikai pozíciót és különösen a kritikai építé-
szeti gyakorlat ideáját. Korábban ez utóbbit, ellenpontként, a diszciplinaritás fenntartására szolgáló 
eszköznek szánták az elüzletiesedő, tömeges építészettel szemben. Noha 2000 után már sokan 
állítják, hogy a kritika – a határok meghúzása – helyett a pragmatizmus ”szabadsága” kerül inkább 
előtérbe az építészeti diskurzusban és tervezésben, sokkal fontosabb azt meglátni, hogy az elmé-
lettel is foglalkozó építészek önképe változott meg a diszciplínát érő hatásoknak köszönhetően, és a 
kritikai és pragmatista megközelítés közötti harc veszítette értelmét.174 

A bizonytalan kilencvenes évtized végére (az ANY-ben is) felmerülő, az építészek szerepét érintő 
kérdések nyomán furcsa transz-atlanti vita indult meg elsősorban egy fiatalabb, az építészeti gya-
korlatot a teoretizálás elé helyezni akaró építészgeneráció provokációja által.175 Ők azt mondják, 
hogy noha korábban a kiterjedő és dinamizálódó modernitásnak köszönhetően a kritika – mint 
lehetséges szellemi pozíció – releváns volt, most az ellenfeleit, azaz alternatíváit befaló globális 
kapitalizmus miatt más hozzáállást kell képviselni. Sőt, mivel már egy évtizeddel a globális rend-
szerváltás kezdeti lendülete után vannak, sok mindent másként látnak és számos feltétel meg is 
változott. 

A pragmatikus megközelítés, nagyon leegyszerűsítve, azért gondolja érvénytelennek a kritikai 
pozíciót, mert az nem lehet a rendszeren kívülálló, azzal szembehelyezkedő, azt tagadó. Az ilyen 
opponáló kritika érvénytelen válaszokat adna, mondják a fiatalok, ráadásul az ellene vívandó harcot 
kétfrontosnak állítják be. Egyfelől, nincs szükségük az építészetelméletre, mint a kritikai gondolko-
dást fenntartó területre, másfelől működésképtelennek mondják az ezen alapuló, a korábbi évtize-
dekben a nyugati építészettörténetben jelentős szerepet betöltő kritikai gyakorlat. A diskurzusnak 
tehát két pólusa és azoknak sajátos hivatkozási pontja alakult ki: a kritikai projektet védők (például 
K. Michael Hays) keresztapjuknak Eisenmant, a támadók (például Michael Speaks) Koolhaast neve-
zik meg, s az egyéni olvasatok mindig valahol ezek között helyezkednek el. 

A 2000 felé kialakuló pragmatista – értsd esettanulmány-szerű – megközelítéseket már kvázi-
elmélet támogatja, ha a fogalmak hagyományos kereteit használnánk. A UN Studio, a FOA vagy az 
MVRDV nem-amerikai iskolázottságú és kizárólag multidiszciplináris tervezéselmélettel, sőt, gyakran 
csak annak tűnő publikációkkal foglalkozik a kiterjedt építési gyakorlatuk mellett. A FOA például 
yokohamai kikötőépülete kapcsán már nem a diszciplínáról vagy formák miértjéről, hanem a kör-
nyezet és az építésziroda (multikulturális) infrastruktúrájáról, lebonyolításról és műszaki megvaló-
síthatóságról, vagyis egy újabb fajta racionalitásról szól közérthetően.176 Az ehhez hasonló projek-
tek alapvető feltételévé vált továbbá a digitális technika, mely egyfelől elengedhetetlennek tűnik az 
összetettség-modellek kezeléséhez, az információsokaság, a változás, a gyorsaság összekapcsolá-
sához és működtetéséhez, másfelől az elméleti (akár dekonstruktív, akár redőzött) koncepciók 
megvalósításához. A high-end háttéripar mind az irodai-tervezői, mind a kivitelezési oldalra való 
kiterjedése is ekképp hatással van az építész pozíciójára, kapcsolatrendszerére. 

                                                 
174 Az 1999-es konferencián az AnyMore Theory or History? szekcióban de Solà-Morales (2000) és Mark C. Taylor (2000) is a 
kritikai-autonóm szerep új körülmények közötti fenntarthatóságát vizsgálta. Az építész szerepének újabb, már ANY utáni 
és annál jóval sokszínűbb megközelítéseinek gyűjteményét lásd: Hunch 2003. 
175 Az egyik első pragmatizmus-értelmezést lásd: Rajchman 1998. 
176 Lásd: Zaera-Polo 1996 és Moussavi & Zaera-Polo 2002. 
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5.2. A kritikai építészet ideája és modernizálásának kísérlete 

A kortárs posztkritikai diskurzus – mint a neve is mutatja – nem értelmezhető az őt megelőző, az 
1960-as évektől épülő kritikai hagyomány nélkül, melynek egyik alappillére az Oppositions folyóirat 
volt. Az indulás előtt az ANY-konferenciaköteteket többen az „új Oppositions”-ként tartották szá-
mon; nem véletlenül, bár a két médium közötti különbségek épp annyira jelentősek, mint közös 
vonásaik. Az „A Journal for Ideas and Criticism in Architecture” alcímmel szintén évtizednyi korsza-
kot (1973-1984) felölelő írásfolyam az Eisenman által szervezett Institute for Architecture and Urban 
Studies független és egyedi felépítésű oktató-kutató intézményéhez (1967-1984) kapcsolódott. 

Ennek létrehozásához az alapot több tényező együttállása szolgáltatta. Eisenman amerikaiként 
doktori disszertációját a modern építészetről Angliában írta meg.177 Egyrészt ez a munka olyan kri-
tika volt, mely már nem tárgyilagos (külső) történetet elemzett, hanem (belső, vagyis egyéni) építé-
szetelméleti megközelítéssel élt, másrészt az a közeg, melyben született hangsúlyosan szembeállí-
totta az Európában közügy rangján álló építészetet az amerikai tereppel, ami szakmai, egészen 
egyszerű értelemben pragmatikus volt.178 Az óceán túloldalán ráadásul mély szakadék tátongott a 
gyakorlati élet és az egyetemi oktatás intézményi elszigeteltsége között. Meg kell említeni azt is, 
hogy mindeközben kitüntetett szerepet játszott az oktatás intézményes kereteinek felülbírálata a 
már sokszor emlegetett 1968 reformtörekvései között. Míg a hatvanas évekre a modern világ kriti-
kája egy olyan – jórészt szociális töltetű – irányba haladt, mely nagyhatású utópiákban csúcsoso-
dott ki179, ’68-ra az európai diákság (és munkásosztály) látva ezen kísérletek bukását nagyon hatá-
rozottan lépett fel nemcsak a fogyasztói-jóléti berendezkedés (tulajdonképpen még a klasszikus 
kapitalizmus) ellen, hanem az elavult, paternalista oktatási rendszerrel szemben is. 

Eisenman olyan szisztémát – és nem intézményt – szeretett volna létrehozni, ahol „megteremt-
heti Angliát Amerikában” (Steele 2010, pp. 83-87). Átvitt értelemben: a szűk szakmaiság helyett 
kitágított, humanista diszciplínáról folyhatott a diskurzus New York-ban, melynek alkalmassága 
helyszínként megkérdőjelezhetetlen, mint a diszciplínaköziség és nemzetköziség bástyája. Konkrét 
értelemben pedig az Intézet ”importálta” Kenneth Framptont vagy Anthony Vidlert Angliából ebbe 
a közegbe. Az interdiszciplinaritás olyan nyitott rendszert jelentett, melyben építészek, művészeti 
és tudományterületek és még szélesebb (társadalmi) rétegek közötti kölcsönhatás jöhetett létre 
kiadványok, esti előadások vagy kiállítások formájában. A diákok élő urbanisztikai és építészeti 
problémákkal foglalkoztak műterem-munka kereteiben, így gyakorlati és elméleti munkát is végez-
tek összekapcsolva a kutatást a tervezéssel. A szervezők célja a mindenféle ideológiától és filozófiá-
tól való függetlenedés volt, sőt Eisenman a kritikai gondolkodás segítségével az idealizmus és a 
normatívák ellen akart fellépni. A tanárok az oktatás mellett saját praxist folytattak, építettek, kutat-
tak, könyveket adtak ki és ezáltal komoly műhelymunka és párbeszéd alakult ki, melynek lenyoma-
ta az Oppositions volt.180 

                                                 
177 The Formal Basis of Modern Architecture, Cambridge, 1963. Fakszimile kiadásban lásd: Eisenman 2006. 
178 Az angliai építészeti diskurzus aktív alakítója volt ekkor például az Archigram, Cedric Price, Alison és Peter Smithson 
vagy James Sirling. 
179 A forradalmi elképzelések az oroszok konstruktivizmusától kezdve az angolok Archigram-csoportján, az olaszok futu-
rizmusán vagy a japánok metabolizmusán keresztül az osztrákok akciós gyakorlatáig terjedtek. Ezek az irányzatok jellem-
zően ideális, a jelen modernitásától elrugaszkodott társadalmat vizionáltak az általuk tervezett és a jelenben szintén nem 
létező környezet köré – a tárgyi világot egy más társadalom számára építették fel, a jövőben gondolkodtak, oda vetítették 
ki elképzeléseiket. 
180 A közreműködők illusztris névsorában Eisenman, Frampton és Vidler mellett Koolhaas, Rossi, Tafuri, Charles 
Gwathmey, Gehry, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Rafael Moneo, Robert Stern, Tschumi, Michael Graves és Richard 
Meier is helyet kapott. Az IAUS történetének további részleteiért érdemes Suzanne Frank (2010) memoárjához, illetve Kim 
Foerster folyamatban lévő doktori kutatásához fordulni (The Institute for Architecture and Urban Studies, New York (1967-
1985). A Cultural Project in the Field of Architecture). 
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Az Institute-ban zajló diskurzus célja volt egyrészt a modern építészet utáni helyzetben a mo-
dern értékelése, elsősorban annak elméleti kritikája által181, másrészt a diszciplína határainak, az 
építészet helyének kutatása. Noha a problémafelvetés közös volt, sem az IAUS, sem az Oppositions 
nem tekinthető egységes szemléletűnek. Ugyan a válaszok kirajzolnak néhány határozott irányvo-
nalat, például a diszciplína autonómia-fogalmára való törekvést, de a mértékadó Eisenman, 
Frampton, Vidler és Gandelsonas szövegeiben ez rendre mást jelent.182 Nem más volt tehát a cél – 
az jelentette a gondolati közösséget –, hogy kritikai véleményütköztetés jöjjön létre. Ennek gyökere 
a Frankfurti Iskola kritikai elméletébe nyúlik, s ennek köszönhető Tafuri és dal Co amerikai 
kanonizációja az Oppositions hasábjain. 

Noha, ahogyan az ANY szerepéről, úgy az Oppositions jelentőségéről sem született még átfogó 
értékelés, az utóbbi szövegterméséből megjelent gyűjtemény, illetve annak K. Michael Hays, a kö-
tet szerkesztője által írt bevezetője rávilágít a folyóirat születésének körülményeire. Hays (1998, pp. 
ix-xv) szerint a hetvenes évtized legfontosabb problémaköre, melyről nemcsak az Oppositions, 
hanem a szerkesztők elméleti munkássága is javarészt szól, az autonómia (diszciplináris folytonos-
ság) és a történelem (determináltság) között feszülő ellentét. Előbbi fogalommodell a diszciplína 
sajátosságát, minden más területtől való megkülönböztetését, saját jelrendszerét jelenti, utóbbi 
pedig az éppen ezzel a függetlenség-modellel szembemenő, irányából külsőnek tekintett erők 
(társadalom, politika, kultúra, gazdaság, stb.) által befolyásolt, összetett viszonyrendszert. A fő kér-
dés az Hays nézőpontjából, hogy miért merül fel ekkor az autonómia lehetősége – ami kiegészíthe-
tő azzal, hogy mit tud majd kezdeni ennek a lehetőségnek a megszűnésével a kilencvenes évek és 
az ANY. 

Ha az építészetet alapvetően zárt rendszernek tekintjük, akkor „az reduktív jellegű, az általános 
kulturális fogalmakat sűríti és kristályosítja ki saját megkülönböztetett értékein belül”, állította   
Diana Agrest (1976, p. 333). Az autonómiára való törekvéshez, vagyis a sajátérték – valamiféle időt-
len lényeg – megragadásához, ki kell lépni a zárt rendszerből, és a redukció műveletét kell megvizs-
gálni: a más, ”külső” területekkel való kapcsolatot és a tőlük való távolságot. 

Azonban az ötvenes évektől kezdve (a klasszikus modern után) egyre nehezebb megtalálni vagy 
megőrizni a diszciplína sajátértékeit. Ennek háttere sokrétű. Egyrészt a modern (avantgárd) forma 
és módszer tömegessé válásának és kommercializálódásának köszönhetően elveszíti radikalitását 
és hatástalanná válik. Másrészt a média (a képiség) egyre inkább áthatja az élet és a kultúra minden 
területét, így az építészetet is. Harmadrészt bekövetkezett egy kettős ”belső”, diszciplináris érték-
vesztés. A funkcionalizmus és a tabula rasa ideológiájának eluralkodásával, kritika nélküli elfogadá-
sával homogénné vált a színes modern hagyomány, illetve az ”objektivitás” és ”racionalizmus” jel-
szavai mentén dominánssá vált az építészet területén is a reifikáció. Az ezekre a változásokra érkező 
(európai) válaszok, a fenomenológia, a marxista elméletek és a strukturalizmus adták az autonómia 
és történetiség harcának másik vezérfonalát. Ekképp az IAUS és az Oppositions nézőpontjai a mo-
dernnel és annak kritikáival, s az európai elméletek építészeti olvasataival is vitáztak. 

Egyfelől, belátva mind a forradalmi, mind az utópista-idealista társadalmi változások vagy az 
avantgárd kitörések működésképtelenségét a totális elméleti kritika, az ész reflexiója tűnt lehetsé-
ges terepnek az alternatív megoldások számára. Másfelől, mivel a kultúripar azonnal integrál min-
den ellenpólust, hiszen a változtatás kísérlete, a kritika hozzá képest definiálja magát, így még in-
kább legitimálja a rendszert: az eredeti cél hatástalanná, sőt divattá, vagyis piacképessé, rövid időn 
belül pedig tömegtermékké válik. Ugyan ez a negatív dialektika modell korábbról, Theodor 
Adornótól származik, a kritikai építészet referenciapontjává, talán legfontosabb és legradikálisabb 

                                                 
181 Mint a két hasonló korú építésztelméleti mérföldkő esetében: Robert Venturi Összetettség és ellentmondás az építészet-
ben, illetve Rossi A város építészete c. munkájában. Nem mellékesen, az utóbbi kötet az Intézet Oppositions Books című 
sorozatában jelent meg először angolul. 
182 Eisenman építészettörténeti-formai (Post-Functionalism, Oppositions 6, 1976, in Hays 1998, pp. 9-12), Gandelsonas 
lingvisztikai (From Structure to Subject: The Formation of an Architectural Language, Oppositions 17, 1979, in Hays 1998, 
pp. 200-224), Frampton (csak később megnevezve) tektonikus és Vidler analógiai alapú, tipológiai (The Third Typology, 
Oppositions 7, 1977, in Hays 1998, pp. 13-17) autonómiáról beszél. 
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belső kritikusává Manfredo Tafuri vált. Akinek a felvilágosodástól (és a tőkés gazdasági rendszer 
kialakulásától) a posztmodernitásig (az amerikai fogyasztói társadalomig) húzódó ”egységes” mo-
dern-képében nincs kiút az építészet számára. Vagy működik a kapitalista építményben, és akkor 
leképezi azt saját jelrendszerére és működésére (ez a tőke racionalitása), vagy ellenáll neki (az au-
tonóm nyelvrendszer racionalitásában), de akkor a társadalmi berendezkedésből is kivonul és me-
het szervezkedni a „budoárba”, ez ugyanis az ellenkultúrák sorsa (Tafuri 1974). Vagyis a modern 
(korszellem-)ideológiától való megszabadulás, a diszciplína (formalista) sajátosságába való elvonu-
lás éppen annak a tőkének a működését jeleníti meg, mely miatt a korábbi jelentésvesztés, kiüre-
sedés, és maga az elvonulás bekövetkezett. Az eredmény kudarc egyfelől a történelemmel szem-
ben, másrészt a diszciplínával szemben, hiszen a formalista kísérletezésben megszűnik a korábban 
szintén sajátosságnak (az összetett kapcsolatrendszer részének) tekintett társadalmi szerep. 

A totális elméleti kritika részét képezte meglehetősen abszurd módon egyfajta kritikai gyakorlat 
(ideája), melynek alapja az volt, hogy ha a társadalomelméleti megközelítések megjelennek az épí-
tészetben mint vendéglátó diszciplínában, akkor épp ennek sajátossága miatt a teóriának gyakorla-
ti relevanciával is bírnia kell. Bár más volt Eisenman és Koolhaas kritikájának tárgya (mint ahogyan 
az végelméleteikből látható volt), céljuk a modern/posztmodern építészetet kritizáló megfontolás-
ból létrejövő hatásos épület megteremtése volt. Ezért is válhattak az ezredforduló építészeinek ke-
resztapjaivá, ellentétben Framptonnal vagy Vidlerrel, akik történész-elméletíróként csak ”kívülről” 
alakították (ezt) a diskurzust. Az egyébként (más korban) képtelenségnek tűnő ”elméletben folyta-
tott gyakorlati kritika” létjogosultságát a világgazdasági recesszió jelentette, mely nem tette lehe-
tővé a (kísérletező) építést. Magát az Institute-ot és a benne zajló életet is csak központi forrásokból 
tudták fenntartani. 

Művészeti értelemben, általánosságban mindig a kísérleti (avantgárd) állt a kritikai pozícióban 
és a mainstream vele szemben. Ám mindkét keresztapánál – ahogyan a többi Oppositions-tagnál 
szintén – látható az az ambivalencia, hogy a (társadalmi, korbeli) elkötelezettség szemben állt a 
(formai vagy stílusbeli) diszciplinaritás-törekvéssel. Eisenman csak a formával foglalkozott és min-
den más „diszciplináris külsőségtől” megszabadult a modern kritizálása nevében, Koolhaas meg 
éppen fordítva, csak ezekre a külsőségekre (a történetiségre) fókuszált és a „diszciplináris belsőség” 
béklyóitól akart megszabadulni.183 A diszciplináris kritika mindkét esetben a forma (modernista) 
ideológiai töltéstől való mentesítéséért küzdött, csak Eisenman a funkció vagy a gépi esztétika meg-
testesítésétől, Koolhaas pedig a szerzői-atipikus formálástól akart megszabadulni. Eisenman a 
posztstrukturalizmust és a dekonstrukciót, a modern (a nyugati gondolkodás) kritikájának kritikáját 
használva vitatta azt az elképzelést, hogy egy struktúra összes eleme egy központi elv vagy a meta-
fizika körül rendszereződik. A korábbi középpontok (Isten, logosz, ember, arché, stb.) filozófiai ki-
mozdítás-kísérletét nála az építészeti dogmák mint diszciplináris külsőségek kimozdításának kísér-
letei követték. Koolhaas ’68-as szabadulni vágyó attitűdjében az identitás mint központ (mint az 
apáktól készen kapott, szintén ”központi” minta) érvénytelenségéről és helyette a tipikus tömegről 
és a generikus városról beszélt. Hogy egyfelől sikerül-e az ideológia abszolút középpontjának meg-
szüntetése, másfelől létezhet-e kritika ideológia nélkül (más szavakkal: az ideológia kritikai lecseré-
lése nem egy újabb ideológia bázissá avatásának művelete-e), részben erről vitatkoznak a maiak, az 
építész szerepét kihangsúlyozva a folyamatban. 

 

Az IAUS és az Oppositions 1984-re szüntette be tevékenységét. Az okok között találjuk a törté-
nelmi-gazdasági háttér változását: az egészen általános szinttől a posztmodernista építészet piaci 
és befogadói-fogyasztói sikerein át az eddig jóformán csak papíron tervező építészek első valós, 
nagyobb léptékű megbízásaiig.184 Módosult a korábbi közös problémafelvetés és az arra érkező 

                                                 
183 Látszólag, hiszen míg el akarta felejteni a hivatalos kánont, hogy az amerikai kapitalista modernt folytassa, a kánonon 
belüli Miestől idézett. 
184 Az elsőre példa, hogy 1984-ben deklarálta az Egyesült Királyság a Hong Kongot Kínának visszaadó szándékát, vagy 
1985 a peresztrojka gazdasági reformjának és a glasznoszty politikai transzparenciát megcélzó nyitásának meghirdetése. 
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válaszok is kibékíthetetlenül széttartóvá váltak. Az autonómia-koncepció, Tafurit követve, egysége-
sen tarthatatlanná vált, a teoretikus konfrontáció az ellenállás mértékében és módjában bontako-
zott ki.185 

A Derrida felé való fordulás egyik oka az volt, hogy – legalábbis elméletben – a dekonstrukció 
kezelni próbálta az ellentétekre (például a diszciplína belsőségeire és külsőségeire) építő elméletek 
problémáit. Állítása szerint ugyanis ha akár az építészetet, akár a történelmet diszciplínaként értel-
mezzük, akkor az hatalmi konstrukció, sőt fikció, s mint ilyen, adott korhoz kötődik. Az autonómiát 
ekképpen fiktív határok szabályoznák, de ezek a határok folyton változnak, így az autonómia-
fogalomnak egyszerre kellene jelen lennie és hiányoznia. Hogy ez a megközelítés az Intézet utáni 
közegben és a gyakorlatban hogyan működtethető, vagy ahogyan Tschumi kérdezi (Davidson 
1995, p. 229): „milyen mértékben mozdulhatunk el a leíró kritikus mód felől a haladó szellemű, át-
alakító mód felé”, már az ANY problémái közé tartozott. 

Az Oppositions és az ANY közötti hangsúly-eltolódás több szinten érhető tetten. Az előbbi meg-
lehetősen ”egynemű” szereplőit leíró-elemző attitűd jellemezte, építészettörténészek és -elmélet-
írók, vagy legfeljebb filozófusok mellett szinte csak építészek (Colin Rowe-tól Tschumiig és 
Libeskindig) tűntek fel. Ehhez képest az ANY multidiszciplináris, az akadémikus 
tudományköziségből jóval rugalmasabb, lazább ”szakmaköziség” (ti. inkább ismeretterjesztés) jött 
létre. Ez a nyitottabbá válás még többféleképpen értelmezhető: az Oppositions kifejezetten New 
York-i szcénáját a ”globális” többféle értelme, az opponáló, szigorúan tudományos cikkeket a ver-
bális-diszkusszív megnyilatkozások, az intézményesebb keretet és célzatot a pragmatikusabbak, a 
teoretikus zártságot és általánosságot a hálózatos szabadság egyedi esetei váltották fel.186 

1990 után a keresztapák is változtatnak (változtatásra kényszerülnek) gyakorlati hozzáállásukon. 
Az Eisenman-féle irány a dialektikának egy olyan rugalmasabb fogalmát használja, ami nem egy-
szerűen fekete-fehér (redukált és rögzített) ellentétpárok totalizálásának segítségével működtethe-
tő. Ehelyett inkább fejlődő, netán (ön)ellentmondásos pólusokat aktualizál egyedi esetekre, és teszi 
mindezt nem kizárólag az építészettörténeten belül, mint ahogyan az Tafurinál történt. Ezért von-
tak be az ANY diskurzusába – többek között – nyelvi (Jameson), szociológiai (Sassen) vagy nemi 
(Grosz) terepeket is, ahol az ”elnyomás elleni harcban” folyton jelen van a dialektikus megközelítés, 
újabb mintákat adva a kritikai építészet fenntartásához. A ”dinamikus differencia” ideája és a ”di-
namikus dialektika” módszere azt állítja, hogy a kritika pólusai egyrészt nem létezhetnek egymás 
nélkül, hiszen valamihez képest lehet meghatározni őket, másrészt jelentésük folytonosan változik 
az aktuális befoglaló keret (ideológia?) és az elválasztó határ szerint, így módosítva a diszciplína 
mindenkori jelentését is. 

                                                                                                                                                         
Az IAUS megszűnésének közvetlen gazdasági oka az addigi központi apanázs elapadása. (Az általánosabb történeti és 
építészeti háttér kiolvasható például Mary McLeod 1989-es cikkéből.) A harmadikként felsorolt ok példái: Eisenman 
Wexner Centerének 1983-ban, Tschumi la Villette-parkjának 1982-ben, Koolhaas Holland Táncszínházának 1980-ban 
indult a története megnyert pályázatokkal. 
185 Vö. például Eisenman (1984) vég-szövegét Frampton (1983) fenomenológiai indíttatású programjával. 
186 Valószínűleg önálló történeti elemzésnek kellene foglalkoznia egy szélesebb értelmű változással – a CIAM kongresszu-
sai és/vagy a Team X találkozói, illetve az ANY összevetésével. Önálló vizsgálat tárgyát kellene képeznie annak az összeve-
tésnek is, mely az Oppositionst, az ANY-t és a kortárs, hasonló tematikájú (kritikai) folyóiratokat, illetve a hozzájuk kapcso-
lódó szellemi műhelyeket analizálná, így a hangsúlyokat és kapcsolatokat is jelölné. A két legfontosabb, jelen értekezés-
ben is több ponton (cikkben) hivatkozott médium az Assemblage és a Perspecta. Az „Assemblage. A critical journal of 
architecture and design culture” 1986 és 2000 között működött K. Michael Hays főszerkesztésével, többek között Mario 
Gandelsonas, Mark Wigley és Sanford Kwinter közreműködésével. Szinte közvetlenül az Oppositions után indult, annak 
küldetését részben folytatva, megközelítéseit kitágítva építészetelmélettel, kritikai és interdiszciplináris 
megközelítésekkel, elmélet és gyakorlat kapcsolatával is foglalkozott az építészeti diskurzusba bevonva elsősroban 
művészeti (művészetelméleti) és bölcsész gondolkodókat. A „Perspecta. The Yale Architectural Journal” magazinját 1952-
től adja ki az egyetem a diákok szerkesztésében. Ennek megfelelően sokfelé tartó, történeti, elméleti és gyakorlati kér-
désekkel is foglalkozó lapról van szó. 



 86 

Koolhaas számára az EuraLille-projekt 
(rendezési terve és benne a Congrexpo 
épülete) jelentett egyfajta váltást a 90-es 
évek első felében. (78. kép) Egyfelől, ez 
az OMA talán legnagyobb megvalósult 
rendezési terve, mely ”éles bevetésen” 
szembesítette az irodát az összetettség 
problémájával. Másfelől: a Mitterand-féle 
állami monumentalizmus-direktívával 
szembeni kritika paradox módon a vá-
rosi (átlagos, banális és tipikus, vagyis 
jelleg nélküli) környezet ”kritika nélküli” 
elfogadását jelentette. Koolhaas ennek 
megfelelően állítja (Discussion 4, in Da-
vidson 1995, p. 234), hogy az építészet 
autonómiájának kérdése „túlértékelt”, 
hiszen az építész függő és bizonyos érte-
lemben passzív, erőtlen helyzetben van, 
még ha van is önálló szándéka vagy vízi-
ója. Szerinte nincs választási lehetőség, 
az összetettség kezelése érdekében túl 
kell lépni 68 azon örökségén, hogy „az 
egyedüli elfogadható pozíció a kritikai… 
Lehetetlen olyan kreatív állítást tenni, 
mely tisztán a kritikusságon alapul.” 

Azonban mind a diskurzusban, mind Koolhaasnál elhallgatott tény, hogy az ún. ”összetettség” 
végtelen és uralhatatlan, ekképp a kudarcot is tartalmazza, ami egy beruházás történetében nem 
megengedhető tényező. A másik ambivalencia Koolhaas felvetésével kapcsolatban, hogy azt állítja, 
a hely, a történetiség vagy a kritika ballasztjától azért kell megszabadulni, mert azok a „kreativitás” 
útjában állnak. Noha ezt a gondolatmenetet a fiatalok később előszeretettel citálják, sem itt, sem 
ott nem tisztázott mit takar a fogalom és miért olyan hangsúlyos az ezredfordulón. Annyi azért 
sejthető, hogy az egyedi-eladható piaci termék ”pragmatista” előállításához és annak kommuniká-
lásához (reklámozásához) nem kevés köze van. A kreativitás fogalma ugyanakkor Eisenmannek is 
sajátja: épp az ellenkező céllal, hasonlóan központi szereppel.187 

5.3. A 3P építészete – Pragmatizmus, Projekció, Performativitás 

A kísérleti építészet lehetőségei lecsökkentek a gazdasági és politikai válságoknak, a nemzet-
közi publikációkon keresztüli gyors kommunikációnak, külföldön a helyi építészekkel való 
együttműködés lehetőségének, a technológia sebességének, az áthallgató diákok és gyakorno-
kok nagymértékű alkalmazásának következtében – mindezen tényezők paradox módon in-
kább a konvergenciát, mint a differenciálódást támogatják. (Winy Maas az építész új helyze-
tével kapcsolatban, Hunch 2003, p. 321)188 

                                                 
187 „…Az építészeti forma »a kreativitás terepévé« válik, szemben a múltbéli állapottal, amikor feladata valamely más 
építészet alázatos felidézése, vagy egy pusztán használati tárgy létrehozása volt. Építészetet létrehozni annyit tesz, mint 
hagyni, hogy maga legyen az ok.” (Az angol eredetiben kreativitás helyett invenció szerepel. Eisenman 1984, p. 170. Ma-
gyarul: p. 333.) 
188 [The reduced possibilities of experimental architectures because of economic and political crises, the rapid 
communicaton through international publications, the possbilities of collaborating with local architects abroad, the 
speed of technology, the intense use of shared students and interns – of all these factors paradoxically encourage 
convergence rather than differentiation.] 

78. kép. Koolhaas (OMA): Euralille beépítési terv, Lille, 1989-1994 
A „gordiuszi csomó(pont)” (Koolhaas & Mau 1995, p. 1162) kb. 150 hektáros 

területet fed le, összetett programjának része például az új TGV-állomás 
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Az általános történeti-gazdasági környezet hatásai mellett természetszerűleg feltételezhetnénk 
egy általános generációs váltásra való igényt is a posztkritikai vagy pragmatikus építészet okai kö-
zött: az öregek ellen irányuló lázadás eszköze a kritikai attitűd felülírása lenne, mutat rá George 
Baird (2004), és hozzáteszi, hogy ez a megközelítés azonban sokszorosan problematikus. A szembe-
fordulás ugyanis egyrészt továbbra is „hagyományos”, kritikai pozíció, másrészt rendkívül nehéz 
kitörni Eisenman és Koolhaas karakteres iskoláiból, melyre hajlandóság ráadásul inkább az előbbi-
vel kapcsolatban (az elméleti-formalista autonómiából) jelentkezik.189 Nem a közelmúlt felfedezése 
továbbá, hogy a Tafuri-féle normatív, ”külső” történetírás gyakorlati alkalmazása legalábbis kérdé-
ses. Innen nézve kétféle eredmény születhet. Az új generációs építészek ”belátób-
bá”(önkritikusabbá!) válnak: nem hiszik magukat filozófusoknak vagy társadalomelmélet-íróknak és 
ilyen értelemben nem tartanak igényt az építészetelméletre és a kritikai elméletre. Vagy, az általá-
nos ideológián alapuló kritikát vetik el és helyette egyéni nézőpontú kritikákat hoznak létre konkrét 
gyakorlati megfontolásokhoz kapcsolódva, azok megalapozását elősegítve.190 

Az ezredfordulós változások egyfelől profizmust és hatékonyságot kívánnak meg az építészektől 
is, másfelől mindennapi tapasztalatukhoz hozzákapcsolódik az összetettséggel (és a részben ebből 
eredő szabályozással-kontrollal), a megnövekvő piacon való átstrukturálódással és az épület-
sortermék-gyártás volumenének növelésével, valamint a globális ”szuper- vagy második modernizá-
ciós hullám” problémáival való szembesülés. A kritikus-elméleti (gyakran esztétikai) megfontoláso-
kat számos egyéb, pragmatikusabb paraméternek kell kiegészítenie a valóságban. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy az építészetelmélet dekonstrukcióját egyrészt formai kísérletezéssel összekapcsolni 
rendkívüli nehézségekbe ütközik (financiálisan, szerkezetileg, a megbízóval való kommunikáció-
ban, stb.), másrészt a kritikusnak szánt épületek szokatlanságuk révén népszerű-látványos termék-
ké válva az eredeti célhoz képest kudarcot jelentettek. Vagyis a legkritikusabb vagy ”legavantgár-
dabb” építész is kénytelen betagozódni a globalizálódó kapitalizmus rendszerébe. Az az elvonult-
ellentétező eisenmani megközelítés, mely az eladható termék helyett az alkotófolyamatra helyezte 
a hangsúlyt, ilyen körülmények között szintén nem működhet, mondják a pragmatisták.191 

Csakhogy közben Michael Speaks egyik példája (2003, no. 396, p. 122) Greg Lynn: a digitális esz-
közök segítségül hívásával deklaráltan Eisenman posztstrukturalista kísérleteit folytatni akaró elmé-
letíró. A másik pedig Koolhaas (Speaks 2003, no. 389, p. 130), aki bár ”öntudatlanul” dolgozik, hi-
szen annyi az OMA munkája a 90-es évek prosperáló Hollandiájában, hogy úgy tűnik, nincs idő 
teoretizálásra, 1995-ben kiadja az S,M,L,XL építészelmélet terén is kulcsfontosságú kötetét,       
ugyanettől az évtől indítja be a Harvardon az urbanisztikai kutatásprojektet és 1999-ben létrehozza 
az építészirodához kapcsolódó AMO kutatórészleget. Mindhárom tett mozgatórugója azonos. Egy-
felől azért születtek meg, hogy a bizonytalanná váltó építész a statisztikákból nagy igazságokat 
szűrjön le, hogy a biztonságot adó kontextusok (ideológiák), a kritikai háttér hiányának káoszában 
mégis el tudjon igazodni, s a döntéseit ezekkel a ”kvázi-tapasztalatokkal” indokolni tudja. Másfelől 
azért, mert az építész feladatai között megjelenik az épület programjának megalkotása is, melyhez 
– az egyedi projektekhez – meg kell szerezni a tudásbázist. Az építésztől ugyanis nem hagyomá-
nyos ”építészetet” várnak el, hanem stratégiaalkotást, melynek része az épület is, mint a megrende-
lő felismerhető karakterének kommunikálója. Az OMA-praxisában a legkorábbi, ekképp mérföldkő-
nek és az AMO létrehozásában lendületadónak számító munka a Los Angeles-i Universal-központ 

                                                 
189 A ”pragmatizmus bűvkörében” élő fiatalok már jellemzően nem Eisenman iskoláiban tanultak, hanem sorra az OMA-
ban dolgoztak; így tett például a FOA-t alapító Farshid Moussavi és Alejandro Zaera-Polo, illetve az MVRDV M-je, Winy 
Maas és VR-je, Jacob van Rijs is a kilencvenes évek elején. 
190 A pragmatisták a kritikai hagyományt – miközben ellenpontként hivatkoznak rá – tetszőlegesen alakítják, gyakran 
érthetetlen módon és indokolatlanul hagynak ki hangsúlyos nézőpontokat (például Frampton kritikai regionalizmusát) 
vagy épp hoznak létre újakat (például Hays 1984-es cikke kapcsán), továbbá összemossák az eredetileg is deklarált 
sokszempontúságot. 
191 Eisenman a 70-es évek közepén, a House X kiviteli tervének készítése helyett a Velencei Biennálén vett részt, minek 
következtében elvesztette a munkát. A legendás történet eredménye egyrészt, hogy további munkája elmozdult „az 
égben való gyökerezéstől a földben való gyökerezés felé” (Salant 2011, p. 2.), másrészt életét a következő húsz évben a 
jungi terápia határozta meg. 
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tervezése volt. (79. kép) Ahol viszont azzal kellett szembesülni, hogy mire évek alatt a rendkívül 
lassú építészet eljutott volna a megvalósulásig, a megbízó – piaci, kulturális, politikai szerepének, 
felépítésének, stb. – megváltozása már új elképzelések felé mutatott.192 Így az AMO 
multidiszciplinaritásának célja az építészeti gondolkodás (”koncipiálás”) felhasználása az építéstől 
független más területeken, más stratégiákhoz.193 

A ”strukturális” változást jelző másik példa a UN Studio megalapításának esete. A lendületet adó 
terv itt az arnhemi komplexum volt, melynél már korán felismerte van Berkel és Bos (2006, p. 272), 
hogy „egy új típusú, elképesztő közösségi és politikai potenciállal bíró projekttel van dolguk, mely 
víziót, ideológiai és kommunikációs képességeket kíván meg, és ezzel összefüggésben az építész 
kortárs szerepének megértését.” Így 1998-ban – megerősítendő elmozdulásukat és elkötelezettsé-
güket a komplikált rendszerek irányában – alakították meg a United Network Studiot194, mely a ter-
vezésbe számos szakértőt, városi és infrastrukturális szaktervezőt, designert is bekapcsolt hangsú-
lyozva az építész-tervező pozíciójának mind horizontális, mind vertikális megváltozását: az önálló-
ság és hierarchia helyét a hálózatosság és a multidiszciplináris kifelé terjeszkedés modellje váltotta. 
Korábban külön-külön kezelve a (szak)területeket a tervezés során azok egymással szembementek: 
ma a ”valósidejű” kommunikációnak és ellenőrzésnek (videokonferencia, közös szoftverplatformok, 
stb.) köszönhetően egyszerre lehet kezelni őket. (80. kép) 

Így nemcsak hagyomá-
nyosabb szempontok, mint 
a programbeli szerveződés, 
a térelosztás vagy az anyag-
kezelés válhat koherenssé 
és együtt alakíthatóvá nagy 
és összetett projekteken, 
hanem bekapcsolhatóak – 
például a diagram segítsé-
gével – olyan nézőpontok 
is, mint a politikai jóváha-
gyó-folyamatok, a legkü-
lönbözőbb szaktervezői 
területek, a költségvetés-

                                                 
192 1995-1999 között a Universal-csoport előbb cégóriássá vált, ami elindította a székházépítési folyamatot, majd az AOL 
és a Warner egyesülésével már a piacon arányaiban túl kicsivé ”zsugorodott”, ami leállította a tervezést. (Koolhaas 2004, 
pp. 118-125.) 
193 Eisenman a Greater Columbus Convention Center pályázatát nem a design egyedisége, netalán építészettörténeti 
jelentősége miatt nyerte meg 1989-ben, hanem azért, mert az ő programíró szaktervezője írta a legmeggyőzőbb érvelést 
(Steele 2010, p. 68). 
194 „Egyesített Hálózatok Műterme”. Nemcsak maga az egyesült szervezeti jelleg, hanem explicit módon maga a név is 
jelképez, hiszen például az angol UN (United Nations) az ENSZ-t, így annak ”szellemiségét” is jelölheti. De az ”un-” fosztó-
képző is, ezért érthetjük alatta a hagyományos építész-szerep hiányát vagy a redőkből felépülő összetettség kibonthatat-
lanságát is. 

79. kép. Koolhaas (OMA): Universal-központ terve, Los Angeles, 1995-99. 
.„Az »igazi« cél: megjelenítheti-e az építészet egy szeszesital-gyártónak egy filmstúdióval, egy zeneipari óriással és egy internetes céggel való 

egybeolvadási szándékát?” (Koolhaas 2004, 121.) 

80. kép. A UN Studio és az azt körülvevő tervezői hálózat modellje az ezredfordulón 
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kontroll és hasonlók. A tervezési folyamat is hibriddé válik: nem lineáris (parancsalapú) folyamat 
zajlik, hanem kollektív döntések sorozata. Elviekben egymással párhuzamosan alakítható akár geo-
metria és bekerülési költség is – ami természetesen alapvető fontosságú aspektus, de kevéssé hihe-
tő gyakorlati működése az egyedi és kísérleti szerkezetek mellett, melyeket a UN Studio használ.  

Mindeközben Bosék úgy vonják ki a klasszikus tervezési folyamatból az építészt, hogy annak új-
raalkotott képét soha nem látott mértékben helyezik a (média)figyelem középpontjába folyamatos 
diagrammatikus kommunikációs stratégiájuk által. A módszertan nemcsak a diagram eszköze által 
válik transzparenssé, hanem a publikációk szintjén is, melynek ráadásul feladata az irodáról és a 
projektekről való diszkusszió irányítása és ellenőrzése. Nem post-mortem életmű-kötetek jelennek 
már meg az építészről, hanem ő maga dokumentálja saját tevékenységét az építéssel párhuzamo-
san, de inkább azzal egyidőben. Az történik itt, mint a filmek DVD-kiadásának extráiban: a sokadik 
lemezen az „így készült”, a „rendezői kommentár” vagy az „ötlettől a megvalósulásig” című doku-
mentumfilmek által tárul fel az alkotás metódusa. Amellett, hogy valójában mennyi tudható meg 
így a projektet körülvevő környezetről és az arra adott válaszokról – milyen mértékben transzpa-
rens a módszertan –, rengeteg további megválaszolhatatlan kérdés merül fel a témával kapcsolat-
ban. Miért van ezeknek a dokumentumoknak létjogosultsága, hiszen a filmnek is, az épületnek is 
önértékén kell működnie? (Még a pragmatisták is azt állítják, hogy a valóságban kell effektívnek, 
performatívnak lenni.) Vagy, ha a médiakultúrában már nem így történik, és papíron és pixelen is 
eladhatónak kell lennie az épületterméknek, az többet/kevesebbet ér-e majd, ha keletkezéstörté-
netének egy vázlatos részét is megtudjuk? Értelmezhető-e a befogadó részéről egyáltalán 
Libeskind berlini épülete a „Between the Lines” segédszövege vagy a UN Studio stuttgarti Merce-
des Museuma a szervező diagramok ismerete nélkül? A dekonstrukció konceptje és perceptje kö-
zötti űrét a publikáció hivatott-e betömni, vagy éppen a valós épületek térbeli-szervezeti össze-
tettsége hivatott-e ellentmondani a média felszínes képiségének? 

Összességében tehát az látható, hogy a dekonstruktív ”absztrakt elitizmus” valamiféle demokra-
tikus tervezői hálózattá akart átalakulni: a forradalminak tekinthető (és legalábbis részben utópiához 
kapcsolt) papír-építészi vagy művészi pozíció megkülönböztetettsége, konceptualizmusa, auto-
nómiája semlegesebbé, ”hasznosabbá” akart válni. A folyamat ismét értékelhető ingamozgásként: 
míg a felvilágosodó modern ráció-központúságától a differencia-filozófiák a logosz kizárólagossá-
gától mentesített fikció felé mozdultak el, most az ellenkező irány tűnik járhatónak. Bár inkább egy 
olyan irracionalizmus felé fordulásról van szó, mely a kortárs folyamatok teljességükben való meg-
érthetetlenségéből adódik. Már a tervezési folyamat elején figyelembe kell venni a lehető legtöbb 
tényezőt, és ebben benne kell lenni a száraz racionális műszaki paramétereknek és az egyediséghez 
vezető félig-művészi intenciónak is. A tendenciában újdonságok helyett inkább a hangsúlyok elto-
lódása figyelhető meg: az érték abban állhat, hogy a számítógép és a diagram segítségével a terve-
zési folyamat nyomon követhetővé, a döntéshozók számára közérthetővé válik, s ezáltal születhet-
nek meg az optimális megoldások lehetőségei – az egyetlen ”legjobb” hazugsága helyett. Ez a 
valósidejűség vagy reflektivitás összekapcsolódik a Hal Foster által totális tervezésnek nevezett jelen-
séggel, mely a komplexitás kezelését megkísérlő tervezői hálózatot jelenti (Harvard Design 
Magazine 2004, p. 40). Foster arra figyelmeztet, hogy az építészet feloldódhat a szakértők és ta-
nácsadók hálózatában, a totális tervezés előnyeit azonban ki kell használni. Vagyis nem lehet szét-
választani az építészetet, a városépítészetet és a tájtervezést, de kritikus szemlélettel kell állást fog-
lalni. Foster eszmei párbeszédre szólít fel: valamilyen ellenálló attitűd kifejlesztésére – mondhat-
nánk: újra. Ebbe a gondolkodásmódba nem fér bele az a posztkritikai építészet, melynek jövőbe 
vetett hite „az új anyagokat és médiát per se progresszívnek állítja be” (uo. p. 46). A kritikának és az 
invenciónak egymással párhuzamban kell működnie, mondja, a történeti (diszciplináris) nézőpon-
tot használva hozható létre bármilyen új, ”reflektív” építészet. Az építész rendezői szerepe tehát 
talán véget ér, de nagyon fontos (inflexiós) csomópontja lesz az építési hálózatnak, nem-
kizárólagos hatással annak minden részére – amit van Berkelék „önmaguk megünneplésével” ellen-
súlyoznak, ahogyan Foster fogalmaz. 
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John Dewey szerint egy tétel igazságát gyakorlati beválása, működőképessége garantálja, s ez a 
tétel kimondásához képest jövő idejű.195 Így tett Jeffrey Kipnis általánosító nézőpontjából (Steele 
2010, pp. 59-60) „az első projektív építészet”, a modern is, mégpedig a jövővel és részben az utópiá-
val kapcsolatos értelemben: azt hitte, hogy az előzetes ideából megtestesülő építészet által egy 
jobb (társadalmi) rendszer teremthető meg. Ehhez képest a 2000 utáni pragmatista építészek olyan 
projekcióról beszélnek, mely a jelenbe mutatna: a valósidejű tervezés egyfelől a kigondolással egy-
idejű történést jelentene, másfelől közvetlenül a jelent alakítaná át. Az épület jelenidejűségéhez 
képest a gondolat és az azt bemutató rajz mindig múlt volt; most azt állítják, hogy a tervhez, de 
még tulajdonképpen a diagram modellszerűségéhez képest is, például a rapid prototyping vagy a 
file-to-factory196 módszerével, azonnali. A projekció aktualitásában azért nincs helye ideológiai kri-
tikának és annak elméletének, mert az (építészeti) gondolkodás is instrumentalizálandó, ahogy pél-
dául a UN Studio mondja 2000 felé. Az építészetet társadalmi diszkurzív gyakorlatnak tekinti, ami 

„sokkal átfogóbb jellegű, mint a módszertani megközelítés, mely a jelenlegi tervezési gyakorlat 
alapja”, és ha elméletre szükség van, akkor azt ebben a gyakorlatban kell keresni (van Berkel & Bos 
1998, p. 20). Ez a megközelítés elveiben eltörli az – építész által hozott – ideológia totalitását, hogy 
az összetett tervezési folyamatbeli döntések konszenzuson alapuljanak a konkrét szituációban. 

A mai építészek – állításuk szerint – nem választhatják a pragmatizmust, hanem nem tudnak 
mást csinálni, az adekvát módszer a diszciplína kereteinek újradefiniálásához pedig a projekció és 
performativitás lehet. Az utóbbi a projektivitás eredménye, közvetlen hatása lenne, s így „eleve-
nedne meg” akár szó szerint (interaktív technológiai kísérletekben), akár átvitt értelemben az építé-
szet.197 

Míg Michael Hays 1984-ben azt állította, hogy a kritikai építészet kivételes pozícióban van „a kul-
turális termék-lét” és az autonóm érték között, Robert Somol és Sarah Whiting 2002-ben már azt 
mondja, hogy „minden építészet automatikusan elfoglal egy de facto kritikai státuszt” (p. 73). A pre-
missza szerint a kritikai gyakorlat átlagossá vált – miként a magas kultúra eloldódott a mindennapi 
élet átesztétizálódásában –, s ez a könnyű kritika különbözik a dialektikus kritikától. Ám egyik véglet 
sem járható: sem az autonómia, sem az individuális, ekképp érdektelen könnyűség. Itt is az eszköz-
szerűségként fenntartott diszciplinaritás javasolt, mely diagrammatikus, atmoszferikus és hűvös, 
szemben a forró avantgárd hevülettel és dialektikával. Nem szövegszerűségen és jelentésadó mű-
veleteken alapszik, hanem a tervezési módszeren és annak hatásain, performativitásán. 

Ezen szelídebb kritikához képest a ”posztkritikai építészetet” szinte irányzatként hirdeti Michael 
Speaks: klasszifikációjának alapja a Superdutch azon menedzseri szemlélete, amivel az összetettsé-
get és a reifikációt kezelni próbálja, s amellyel a globalizáló kapitalizmust már nem ellenségként, 
hanem új lehetőségként értelmezi. Speaks jelszava a ”hírszerzési tervezés”: működjön az építésziro-
da a CIA-hez hasonlóan, gyűjtsön minél több kis igazságot minél több területről egyre inkább köze-
lítve a nagy komplexitás rejtélyét. Ennek eszköze a kutatás lenne, mondja, mely megszabadíthatná 
az építészetet a művészi kifejeződés gyakorlatától.198 Ám a kutatás fogalma és annak kapcsolata az 
építészettel tisztázatlan, ahogyan az is kérdéses, hogy a kutatás feltételezett objektivitása felvált-
hatja-e a kritikai hátteret. Az építészet nem lehet pusztán statisztikai megtestesülés, Speaks viszont 
még kedvenc hollandjainál sem látja meg az erre irányuló korábbi kísérleteket: a UN Studio terve-

                                                 
195 Marx egykori amerikai alternatívájaként a klasszikus pragmatista elvek megalkotója a tőkefelhalmozás korában. Lásd 
részletesebben: Bun 2011. 
196 A digitális technika által megteremthető a terv és a kisléptékű modell, illetve az építésziroda és a gyártóüzem (vagyis 
az ”épület”) közvetlen, ”valósidejű” kapcsolata 
197 Érdekes módon mind az idősebbek, mind a fiatalok elfeledkeznek a derridai dekonstrukció performativitásáról: az írás 
cselekvéséről, a szöveg szövegségéről, hogy az nemcsak tartalom, hanem strukturális, formai, sőt pragmatikus játék volt 
mindig is. A ”kritikusak” a nyelvi játékok közvetlen, mindennapi relevanciáját eliminálják (az építészet belső elemeinek 
transzformálásába feledkezve), a ”pragmatisták” pedig a megközelítés szellemi-lírai igazságát (a technikai újdonság iránti 
forradalmi vágyuk által). 
198 Igazolásképpen Patrik Schumachert idézi (Speaks 2001, p. 21), noha aligha állítható, hogy a Hadid-iroda munkái ma 
kevéssé lennének formaközpontúak, mint húsz éve. Az igaz, hogy az iroda jól menedzselt, de ennek sokkal kevesebb köze 
van a ”kutatásalapú tervezéséhez”, mint Hadid zsenialitásához vagy a megjelenítés professzionális digitalizálásához. 
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zési technikát váltott, önkritikát gyakorolt még a kilencvenes években, mikor korai, pusztán adat-
bázisból tervező kísérletei mechanikussá, sterillé váltak. Az ellentmondást Eisenman Speaks-
fellépésével párhuzamosan diagnosztizálta (Eisenman 2001a), szerinte láthatatlan a gondolat és a 
megvalósulás közvetlen kapcsolata, a projekció művelete. Példája Koolhaas „bravúros épületei” és 
az azokat megelőző kutatásprojektek közötti latens viszony; de ugyanez a hiány vonatkozhat a 
fiatalokra, kvázi-elméleti könyveik sokaságának dacára és Eisenmanra magára is, mint az már látha-
tó volt. 

Mind az autonómia, mind az önmagát ehhez képest definiáló Speaks-féle pragmatizmus szélső-
értékét elutasítja Reinhold Martin, aki egyfajta utópista realizmust javasol – ő így nevezi a projektív 
gyakorlatot. A pragmatisták csoportjáról azt állítja, hogy egyenlőségjelet tesz „(a történészek és a 
Tafurihoz hasonló elméletírók által előrevetített) politikai kritika és (az Eisenmanhez hasonló építé-
szek által előrevetített) esztétikai kritika közé”, összemosva a Frankfurti Iskola kritikai elméletét és az 
építészeti autonómia-törekvést (Martin, R 2005, p. 106). A fiatalok önellentmondása, zavara nem-
csak ott érhető tetten, hogy Koolhaast a pragmatizmus keresztapjának tekintik megfeledkezve a 
Delirious New York Paranoid Critical Módszeréről, hanem hogy ugyanúgy szellemi vezérüknek tekin-
tik Deleuze-t, mint a kései kritikai-autonóm oldal. Ráadásul, ahogy Martin jogosan hangsúlyozza is, 
a francia életmű csak többszörös áttételen keresztül és annak eredeti szándékait kiforgatva, ferdít-
ve kerül a 3P építészetének közelébe. A filozófus gyökerei ráadásul az európai ellenkultúrához kap-
csolódnak, míg az építészek a kortárs kései kapitalista Amerikához vagy a globalizációhoz. Martin 
szerint ezért a 3P értelmezhető olyan kísérletként, mely a radikális politika dialektikus ideájának – 
bármilyen alternatívának – az átesztétizálás általi megsemmisítésére törekszik. Ha ekkora hatalmat 
nem is adunk a fiatalok kezébe, az megállapítható, hogy a pragmatisták szándékos összemosásá-
nak az a legnagyobb veszélye, hogy suta és paradox kifejezéssel élve az elmélet képivé válik, és 
még inkább felpörgeti a kapitalizmus bekebelező attitűdjét. 
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6. Nevezzük topográfiának 

6.1. A zavar és az összetettség kora 

Mint a fentiekből már részben látható, a mai építé-
szeti gondolkodást zavar és önellentmondások sora 
jellemzi. Azzal még – úgy látszik – megbirkózik az épí-
tész, hogy a nyolcvanas évekig az elméletet uraló iro-
dalmi/nyelvi kultúra és annak elméletei helyébe, illetve 
mellé, egyrészt a gazdasági kultúra és annak elméletei 
lépnek, mint a világszemléletet és a tudáshoz való hoz-
záférést meghatározó kortárs irányok. A kísérletek arra 
kérdeznek rá, hogyan térképezhető fel, ellenőrizhető és 
irányítható – vagyis diagramozható – a káosz és annak 
összetettsége. A természetben időjárás-előrejelzés pró-
bákra, a gazdaságban tőzsdei előrejelzés próbákra, az 
építészetben urbanisztikai előrejelzés próbákra kerül 

sor azért, hogy ott az összetett problémák jelenbe vagy jövőbe mutató modellezése a feltárt-
felhalmozott típusok és minták dinamikus-lokális (inter)aktivizálása vagy vadonatúj ”helyspecifikus” 
modellek (prototípusok) felállítása révén történjen meg. Másrészt a Mario Carpo (2011) által kultu-
rális technológiának nevezett jelenség is egyöntetűen elfogadottnak és kihasználhatónak tűnik: 
eszerint a kultúra és a (digitális) technológia az ezredfordulón egymástól szét nem választható, a 
mindennapokat átható területek. 

A fő problémák az előző fejezetekben feltárt történet utóéletében keletkeztek. Ahogyan Roemer 
van Toorn sommásan megjegyzi, 

perverz módon az az avantgárd vágy, hogy a művészet egyesüljön az élettel, valósággá vált. A 
kultúripar okosan magáévá tette az avantgárd felforgatást, nem azért, hogy a status quot vizs-
gálja felül vagy más, demokratikus valóságokat hozzon létre az uralkodó mítoszokkal szem-
ben, hanem azért, hogy új piacokat csapolhasson meg és kielégítsen egy folyton növekvő 
kozmopolita osztályt, mely egy olyan intelligens, individuális gyönyör után sóvárog, ami 
meghaladja a Hollywood, az Ikea és a Kentucky Fried Chicken által kiszolgált passzív popu-
lizmust. (Hunch 2003, p. 10)199 

Nem lehet tehát megkülönböztetni az összemosódott akciót és reakciót, okot és kritikát; a kritika 
modelljét, mely mindig elhatárolódás, keretfelállítás, kétfelé választás volt, úgy tűnik, hibrid és há-
lózatos modellek váltják. A hagyományos felvilágosult cél – mint a proletariátus marxista emanci-
pálása, aztán a feketék vagy a nők, legújabban pedig „a harmadik világ” emancipálása – kifordult 
önmagából, mivel egyben a globális kapitalizmus mint norma vagy keret eszközévé vált. Derrida és 
Deleuze kritikai-ellenálló elmélete az esélyegyenlőség mentén szintén így kompromittálódott (vált 
nemcsak intézményessé, hanem divattá), és ugyanezt tette a modernizmus leegyszerűsítésével 
szemben fellépő ”összetett építészeti gyakorlat” is. A dekonstrukció, majd a folding építészete egy-
felől a formai modor (hajtogatott egyszerűség) vagy topológia (felületében matematikailag össze-
tett buborék) jól eladható tucattermékévé vált, másfelől azt kevéssé veszi figyelembe, hogy a sza-
bad, nyitott rendszernek a hátrányok, negatívumok is részét képezik. Az építész ugyan megenged-
hetné magának az összetettség kutatását és rizikóját, de a politikus és a megrendelő végered-
ményben nem, hiszen neki egyértelmű és pozitív kép kell és gyakran csak a profit érdekli. Jól illuszt-
rálja a változást, hogy míg 1968-ban a Coop Himmelb(l)au polgárpukkasztó manifesztumaiban a 
                                                 
199 [In a perverse way, the avant-garde’s ambition to unite art with life has become reality. The culture industry has 
cleverly appropriated avant-garde subversiveness, not in order to interrogate the status quo or to realize other, 
democratic realities in oppositions to the prevailing myth, but in order to tap new markets and satisfy an ever-growing 
cosmopolitan class hankering after an intelligent, individual pleasure that transcends the passive populism served up by 
Hollywood, Ikea, and Kentucky Fried Chicken.] 

81. kép. Corporate Flag America (Adbusters) 
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zavar és a bizonytalanság hiányát kérte számon az építészeten, mára rendkívüli magabiztossággal 
adja el düledező formáit sorozatban. 

Deleuze a kultúripar által becsapott és elkényelmesedetté váló fogyasztóval szemben nemcsak 
egyedi hozzáállást ajánlott, hanem képviselte is azt. Azáltal volt kritikus, hogy nem fogadott el 
semmilyen keretet (szövegformát, diszciplináris kánont), saját gondolatrendszerén belül volt im-
manens, ami viszont kiterjedve ugyanúgy divatossá válik, az építészet területén is, mint ami ellen 
fellépett. Sőt, egyediségét és lényegét vesztve kritika nélküli elfogadásra és önkényességre ”jogosít 
fel”. Ha nagyon leegyszerűsítjük: mire a redőelméletből, a rizómából, a nomadológiából épületfor-
ma lesz – a kétezres években Deleuze népszerűbb, mint valaha az építészek seregnyi hivatkozásá-
nak tanúsága szerint –, addigra a gondolatmenetből uniformizált kapcsolódás-metaforaként az 
összeolvadó világ képe lesz. 

6.2. Topográfia-fogalmak 

A piszkos elméletekben több helyen megjelentek különböző topográfia-értelmezések, a foga-
lom úgy tűnik a posztstrukturalista gondolkodás egyik központi motívumává, allegóriájává vált. 
Egyik nézőpont sem volt azonban olyan átfogó és diszciplináris megközelítésű, mint a következők-
ben felvázolandó modell. Ennek alapja ugyan a Cache- (és Deleuze-) féle geometriai váz, de azokat 
a valóságtól kevésbé elrugaszkodott módon próbálja meg továbbírni, interpretálni az ezredforduló 
építészetére vonatkoztatva. Érdemes mindazonáltal egy rövid pillantást vetni néhány, innen ”kül-
sőnek” tűnő, az építészeti diskurzus hangsúlyos részét képező nézőpontra és azok jelen verziótól 
való, néhol jelentős távolságára is. 

Ignasi de Solà-Morales szellemi forrása is részben a deleuze-i differencia-filozófia, ám a 80-as és 
90-es évek fordulóján nézőpontjának egyediségét ennek és a vele általában ellentétesnek gondolt 
egészelvű, metafizikus, humanista fenomenológiának az összekapcsolása jelentette. Az AnyCorp 
Writing Architecture sorozatában megjelentetett „Különbségek. A kortárs építészet topográfiái” című 
esszégyűjtemény a topográfiát a szingularitás modelljeként és a hely konkrétságában értelmezi. De 
Solà-Morales szerint, ha az építészetet típusokat vagy mintákat fenntartó rendszernek tekintjük, 
akkor a kortárs történések elemzéséhez ezek osztályozását kell elvégezni. A kritika így előfeltételezi 
osztályok, stílusok létezését, az adott „morfológiai rendet” kritizálja. A stílusok szerinti osztályozást 
azonban a binaritások, értékpárok dialektikája váltotta fel, így nem a kategóriákba, stílusokba való 
tartozás, a stílus egyediségének definiálása által nyerünk jelentést, hanem az eszközök által, me-
lyekkel felismerhetjük ezeket az egyediségeket, szingularitásokat: a történeti folytonosság („topo-
lógia”) helyett a specifikum vizsgálatára kerül a hangsúly. A fenomenológia ezekből a dolgokból 
önmagukból vezeti le a vázat, a keretszerkezetet; nem absztrakt elméletekből, hanem a megjelení-
tés módjából. Innen érthető meg a de Solà-Morales-i topográfia módszere is: a hely nem típusa 
vagy osztálya szerint értelmezendő, hanem „hely(szerű)sége”, önmaga felől. 

Az ilyen helyek sajátosak, szingulárisak és leírásuknak nem szabad megsemmisítenie individu-
alitásukat. [Mint tenné azt a stílusba sorolás.] A topográfia így a sajátos megjelenítője, de ez a 
megjelenítés olyan formája, mely inkább kifejez, mint lefest: sokszoros topográfiákat fed fel 
ahelyett, hogy ábrázolná vagy reprodukálná azokat a grafikus szimulakrum értelmében. (de 
Solà-Morales 1997a, p. 6)200 

Mivel a modern kritikájának inkább a fenomenológiához közeli, helyhez kötődő olvasatát adja 
Kenneth Frampton, a posztstrukturalista topográfia-fogalomtól messzebb helyezkedik el. Annál 
érdekesebb, hogy kritikai regionalizmusa alapvető „jelentőséget tulajdonít az építési helyszín sajá-
tos tényezőinek, a topográfiától, mint háromdimenziós kapcsolatrendszertől kezdve, melybe az 
épületet be kell illeszteni, egészen az épületen átszűrődő helyi fényviszonyok játékáig” (Frampton 
2007, p. 321. Magyarul: p. 430). Ez az értelmezés összekapcsolja a konkrét fizikai közeget az általa 
                                                 
200 [Such places are particular, singular, and their description should not eradicate their individuality. Topography, then, is 
the representation of the particular, but it is a form of representation that articulates rather than depicts: it reveals 
multiple topographies, rather than representing or reproducing one in the manner of a graphic simulacrum.] 
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megteremthető metafizikus jelenségekkel, és a modern kritikájaként a topográfiát ajánlja a tabula 
rasaval szemben (Frampton 1983). Egy másik szinten, az építészet legújabb (globalizálódó) változá-
sainak leírásában is kulcsszerepet szán Frampton a topográfiának, mint „a kortárs építészeti gyakor-
lat jellegzetes tendenciájá”-nak. 

A ”topográfia” és a ”fenntarthatóság” olyan gyakorlatokra utal, amelyek bizonyos mértékig 
ellenállnak a környezet instrumentalizálásának, a ”morfológia” és az ”anyagszerűség” ezzel 
szemben expresszív kifejezésmódokat jelentenek, amelyeket vagy önkényesen határoznak 
meg a természet biomorf folyamatai vagy az alkotók a felület kifejező erejét hangsúlyozzák. 
Mindkét tünetcsoport gyakran a tér, a szerkezet és a funkció fogalmaiban felfogott építészeti 
forma megfelelő artikulációjának kárára érvényesül. (Frampton 2007, p. 346. Magyarul: p. 
455) 

Vagyis egyfelől a korszerűsített topográfia-fogalom szervesen hozzákapcsolódik a fenntartható-
sághoz, elsősorban ökológiai rendszerek folytonossá tételének vágyához, másfelől hangsúlyosan 
tagad mindenfajta ”önértékű” formai megoldást és azokat a morfológia témakörébe utalja. A 
topografikus épületek „táj módjára vannak megformálva vagy tárgyként olyan szerves egységet 
képeznek a helyszínnel, hogy nem választhatók el a környező topográfiától” (uo. p. 347. Magyarul: 
p. 456), szemben a morfológiával (nevezzük „morfológiai topográfiának”), mely a framtoni rend-
szerben nem reflektál érzékenyen környezetére. A topográfia itt olyannyira nem formalista, hogy 
több példa az alaki kontrasztképzés technikájával, illetve a kikeretezés elválasztó-hangsúlyozó 
technikájával él (vö. Cache modelljével), miközben álszent módon az érintetlen természeti tájban 
elhelyezett luxusapartmanok fenntarthatósági vívmányait taglalja. Ugyanakkor a morfológia egyik 
kivétele – ekképp topográfia – a FOA yokohamai kikötőépülete, melyben alapjellege ellenére fe-
nomenológiai minőséget is talál Frampton. 

David Leatherbarrow kissé 
más hangsúlyokkal értelmezett 
regionalizmusa a táj külsőségé-
nek és az épület vagy mestersé-
ges táj ”belsőségének” dialekti-
kus viszonyában működik. Egy 
példája – mely jelen közegben 
is használható – a Wexner Cen-
ter és környezete együttesének 
kétféle, etikai dimenziókkal dú-
sított topográfiája. (82. kép) 
Leatherbarrow nézőpontja sze-
rint (2004, pp. 235-248) nem 
Eisenman geometrikus ab-
sztrakciója (ti. a városi rácsok 
lokalitása) áll szemben Laurie 
Olin tájépítész (Eisenmannel együtt készített) környezettervével, mely a közeli préri őshonos nö-
vényzetét használta fel. Inkább maga a sík vidék (karaktere) áll kontrasztban az épület és az épület-
szerű (ekképp topografikus) zöldfelületek kiemelkedésével, koncepcionális céljainak, a ”prériség-
nek” ellentmondó, anti-kontextualista viselkedésével.201 

A lokalitás szűk, de a tervezési folyamatba – ekképp a gyakorlatba – integrált értelmezését adja 
Daniel Libeskind, mikor a berlini „kulturális zsidó topográfiát” nevezi meg a Zsidó Múzeum tervé-
nek első dimenziójaként.202 A német főváros és az egyetemes kultúra meghatározó szereplőinek 
egykori lakhelyei virtuális hálózatot, irracionális mátrixot rajzolnak ki, s ez az elvont szellemi meg-

                                                 
201 Lásd még Leatherbarrow későbbi, immár a topográfia mellett egyfajta ”divatos” performancia-fogalmat is használó 
kötetét (Architecture Oriented Otherwise, Princeton Architectural Press, New Haven, 2009) és annak magyar nyelvű recen-
zióját (Simon, M 2011, ’A hely – újratöltve’, Régi-új magyar építőművészet Utóirat, no. 2, pp. 41-43). 
202 Részletesen lásd: Bun 2008b. 

82. kép. Eisenman-Olin: Wexner Center környezete, Columbus, Ohio,1983-89 
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fontolás a vonalakból torz zsidócsillag-formát ad ki, melynek egy része az új épület megvalósuló 
topográfiáját is kialakítja. 

A 2004-es Velencei Biennálé kurátoraként Kurt W. Forster (2004, pp. 140-205) egykori 
Oppositions-szerkesztő formai tendenciaként rendez egymás mellé tekert szalagokból vagy terep-
szerű alakzatokból alakított terveket és újonnan elkészült épületeket Észak-Amerikától Ázsiáig. Ezek 
topográfiája a Möbiusz-szalag tudatos, vagy kevésbé tudatos, közvetlen vagy közvetett, modellsze-
rű alkalmazásából eredeztethető. 

6.3. A topografikus modell és annak szintjei 

Ha a modernt az újdonság bűvöletében élő, tehát a történelemmel szakadást feltételező kor-
ként írták le, akkor ehhez képest az 1990-es évek posztmodernitása – a mából tekintve – 
topografikus kapcsolódás. Ezen értelmezés szerint sem az építészet elmélete, sem a gyakorlata nem 
menekülhet el autonóm koncepcióépítésbe vagy merev kritikai ellenállásba a ”válság” elől, mert 
mindig érintve van a gazdasági, társadalmi, kulturális, technológiai, stb. változások által. A 
topografikus modell a probléma leírásában és kezelésében nyújthat segítséget; koncepciókról, 
gondolati felépítményekről és ezek megtestesüléséről (illetve a megtestesülés nehézségé-
ről/lehetetlenségéről) szól, különböző szinteken. Míg az ANY folyamába a szervezők nem akartak 
formai-épületbeli vagy szervezeti-felépítésbeli vonatkozásokat hozni, pusztán elméleti kihívásként 
kezelték a sorozatot, az újonnan felkínált topográfia sokszínűbb (”topografikusabb”) lehet. Egyszer-
re szólít fel kritikus hozzáállásra, de nem merev-kizáró, ellentétező ellenállásra. Egyszerre követeli 
meg az építészettörténet (a diszciplína) belső ismeretét és a kifelé való nyitottságot. Lehetővé teszi 
az elvont elmélet és az építő gyakorlat összebékítését. Kihasználja a számítógép és a média nyúj-
totta előnyöket, de nem technicista módon. A korábbi szélsőértékek vagy oppozíciók (a topográfia 
dombjainak csúcsai és völgyeinek mélyei) és az ezeket elválasztó határvonalak a keretek – vagyis 
külső, ideologikus tényezők: a nézőpontok – változásával együtt vándorolhatnak az egyediségek, 
szingularitások megkeresése érdekében. 

A topografikus modell számos, de elsősorban az előbbiekben bemutatott gondolati (elméleti-
kritikai), formai (redőzött), módszerbeli (diagrammatikus) és szerepbeli (építészi) szinten működhet. 
Ezek azonban egyfelől nem zárt kategóriák és nem választhatók el egymástól, hiszen a folding el-
méleti modell és forma is, illetve a topografikus (tájszerű) épületforma értelmezhető a monumentá-
lis vagy reprezentatív építészet kritikájaként is. Másfelől további szintek kereshetőek, ilyen lehet 
például az anyagi (szerkezeti). 

A redő egyrészt áthat minden anyagot, melyek így különféle skálák, sebességek és vektorok 
mentén elrendeződő kifejezőeszközökké válnak (a hegyek és vizek, az írások, a szövetek, az 
élő anyagok, az agy), másrészt meghatározza és láthatóvá teszi a Formát. (Deleuze 1992b, p. 
34. Magyarul: p. 12) 

Ahogyan tehát a redő magyarázatában már feltárult: az anyagok ”rugalmassá válhatnak”, meg-
szűnhet ellenálló képességük. Az ANY diskurzusa azonban egyáltalán nem, az azt követők pedig 
elsősorban az új anyagok és technológiák összefüggésében szólnak arról, hogy Deleuze és Cache 
elképzelésének gyakorlati (”anyagi”) hipertektonikája hogyan valósulhatna meg. 

A topografikus elmélet a poszt-modernitásnak az építészet territóriumában való mibenlétére, az 
autonómia és a dekonstrukció tarthatatlanságára, az építészeti jelentés újrateremtésére, az elmélet 
gyakorlattal való kapcsolatára kérdezhet rá. Alapvetése, hogy a korábbi ”nyugati világ” (a moderni-
tás) kiterjedt, az építészek munkája globálissá vált. A (kultúr- és építészettörténetileg, gondolko-
dásban, stb.) viszonylag befogható európai és amerikai közeg helyett akár az ismeretlen távoli Kí-
nában tervezni a projektet körülvevő viszonyok, a tervezési és építési folyamatok rendkívüli össze-
tettsége miatt kiismerhetetlen. De ugyanez a helyzet a korábbi első, fejlett világban is: a globális 
sztenderdek és piaci érdekek hálója, a koncepció megvédése a médianyilvánosság előtt, a távol-
keleti termékek terjedése, stb. összetettsége legalábbis zárójelbe teszi a (tanult nyugati) építészet-
történetet, az elméleti vagy kritikai megfontolásokat. Eddig azt gondoltuk, hogy elmélet és diszcip-
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lína csak történeti folyamatként, egymásra rakódásként létezhet; akár kumulálódásként, akár in-
terpretációként. Ez az általánosító és ideologikus megközelítés azonban szemben áll az ezredfordu-
ló (eszközszerű elméletet építő) gyakorlatával, mely a globalizációban is (hely)specifikus építészetet 
akar létrehozni. Vagyis, a Kínában tervező európai, ha érvényes választ akar adni egy konkrét prob-
lémára, legfeljebb kutatásaira támaszkodhat az adott viszonyok ismeretének hiányában, káoszá-
ban. Ekképpen az (ismeretlen) helyre szabott építés az avantgárd előelmélet-manifesztum-utópia 
konstrukciót is meg akarja haladni. Ahogyan Speaks fogalmaz, a fiatal 

újítók először nem ideákat vagy ideológiákat (designt vagy terveket) alkotnak meg és aztán 
nem illesztik be ezeket a való világba (végső tervbe). Ideáknak és dolgoknak, a materializ-
musnak, amit szinte mindig legutoljára és a leghisztérikusabban idéz meg az avantgárd elmé-
let, önmagának is részévé kellene válnia az álladóan (át)alakuló tervezésnek, melyben a terve-
zés sosem statikus tárgyként értendő, hanem mindig dinamikus mozgásként. (Speaks 2001, p. 
22)203 

Vagyis a helyre szabott projekt egyben a folyamatszerű prototípusgyártó-kísérletezésnek is részévé 
kellene váljon: kellőképpen modellszerű prototípusokból a lokálisan megfelelő kiválasztása egyedi, 
szinguláris eredményt hozhat. A topográfia módszertani szintje erre az elmélet és gyakorlat közötti 
aktív kapcsolatra, illetve minden más (”külső”) tényező befolyásoló hatására, a rajz és az analóg, 
majd digitális diagram kommunikációs-közvetítő szerepére és az ezáltal megvalósítandó 
tervezésmódszertani transzparencia ellentmondásaira fókuszálhat. Ennek elsődleges tényezője, 
hogy még ha a diagram – mint a valósidejű tervezés eszköze – által a tervezés (át)láthatóvá is akar 
válni, összetettsége és fejlődése nem jeleníthető meg teljességében. Ráadásul a projektek megva-
lósulása több-, de gyakran tízéves távlatú, aminek köszönhetően a gondolat (koncepció) és a meg-
testesülés meglehetősen távolra kerül egymástól. 

A (változni akaró) módszerek 
formaeredményei a redőzésen és a 
topográfián belül is sokszínűek: 
értelmezhetők terep kontra alak, 
kontextus kontra új, forma kontra 
esemény, szerkezet kontra forma 
vagy például a Diller + Scofidio (+ 
Renfro) iroda munkáiban a média 
kontra épület viszonyában is. 
Libeskind három szinten is dolgo-
zott a formai topográfiával 1996-os 
bővítési tervében a londoni Victoria 
& Albert Múzeumra: szervezetileg 
összekapcsolta a két meglévő épü-
letszárnyat, ehhez egy az új épület-
részen belül koherens tördelt spirált 
és a homlokzati felületeken frak-
tális-léptéktelen burkolatot hasz-
nált. (83. kép) 

A topografikus épületforma (megítélhetősége) túllép a végletes (autonóm) formalizmus és a 
(látszólag neutrális) informel dialektikáján, ezek egymás ellen kijátszott kritikai megközelítésén. A 
másik irányból, ekképpen, túllép az őket megkülönböztető modernitásnak/kapitalizmusnak való 
ellenállás vagy az abban való feloldódás polémiáján is. Nemhogy irányzatok (sem dekonstrukció, 
sem folding), de még alkotói pályák sem kezelendők ily módon ”egységesként” és zártként. Az álta-

                                                 
203 […innovators do not first create ideas or ideologies (designs or plans) and then implement them in the real world 
(final design). Ideas and things, the materialism that is so often invoked by the last and most hysterical of the theory 
avant-garde, should itself become part of a constantly transforming design in which design is never understood as a 
static object but is always a dynamic movement.] 

83. kép. Libeskind: Victoria & Albert Múzeum terve („A Spirál”), London, 1996 
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lános ideológia a háttérbe húzódik, s mindezek mellett az egyedi eset – bőven, modellként értendő 
– konkrét topográfiája határozza meg az épület felépítését. 

A topográfia használatakor azonban hátulütőkre mindenképpen figyelni kell. A fogalom – mi-
ként az a modern esetében a funkcióval vagy le Corbusiernél a gépiesség ideájával történt – nem 
tekinthető valamiféle korszellemnek vagy ideológiának: az nem ”képezheti le” az ezredfordulós 
összetettséget, a hálózatos-globális kapcsolódást és az ezeket körülvevő zavart. 

Másrészt nem gondolhatjuk el a modellt pusztán (topografikus) képek mentén, mert akkor a 
diszciplínát is pusztán a kulturális fogyasztás termékévé tennénk. Ez azt jelenti, hogy ugyan az   
autonómiába való elvonulás nem lehetséges, de a másik véglettől is óvakodni kell: a tőke vagy a 
tőle nem független hatalom – megintcsak ideologikus – egyszerű technikai kiterjesztése az építé-
szetet újra a metafora státuszába alacsonyítaná le. A redőződő kapcsolat nem lehet feltétel nélküli 
alkalmazkodóképesség az építészeten kívüli feltételekhez, és nem jogosíthat fel indokolatlan ön-
kényességre. El kell kerülni a ”zöld építészet”, a ”vállalati építészet”, a ”kontextualizmus”, a ”prag-
matizmus” vagy a ”műemlékvédelem” zárt címkéjét, hiszen – mint Cynthia Davidson mondta – 

miközben ez a sokféle gyakorlat az általános kultúrában végbemenő változásokkal párhuza-
mos fejleménynek tekinthető, egyben leegyszerűsítő, specializált gyakorlatnak is látható, mely 
lényegében építészeti képeket gyárt – mint a zöld, a pluralista – anélkül, hogy olyan eszméket 
hozna létre, melyek az építészet felől áradnak az általános kultúra felé vagy magához az építé-
szeti diszciplínához beszélnek. (Davidson 1995, p. 9)204 

Hátulütő lehet még a képként való elgondolás közvetlen megtestesítése: elkerülendő egyfelől a 
fék nélküli feloldódás (”mindent mixelés”), másfelől a diszciplínához képest külső modellek átalakí-
tás nélküli kivetítése vagy hullámzó és terepszerű formák eluralkodása. Ez a könnyű módszer azt a 
fétist szolgálja, melynek újdonság-akarása már nem a modern környezettől-elszakadni-akaró mo-
delljéből származik, hanem a tőke működésének köszönhető: különös veszély, hogy a diszciplína-
közöttiség félreolvasása ”újdonságértéket”, ”látványtermelést” és szélsőséges individualizmust is 
maga után vonhat. 

6.4. Különbség vagy azonosság? 

Míg a felvilágosodás égalité eszménye még az in-
dividuális különbözőséget, a ”másnak lenni” lehető-
ségét hirdette, a 20. századi modernitás az identitás-
modellek, típusok és sztenderdek felállításával az 
egyenlőségeszményt a tömeges azonosság képére 
formálta. Ezt a folyamatot akarta visszájára fordítani  
1968 – sikertelenül. Ekkortól, immár a poszt-modern 
korban, a további kísérletek a differencia-filozófiák 
(elméleti) terepén jöhettek létre, ám immár a fogyasz-
tói társadalom jelentősen kibővült keretei között. Az 
irány szemléletes – bár a filozófusoktól független és 
”szándékoltan kultúripari” – illusztrációja lehet 
Oliviero Toscani híres-hírhedt, a nyolcvanas évek legvégén induló Benetton-reklámkampánya, mely 
egyszerre foglalt nyíltan állást a rasszizmussal és a kommersz reklámmal szemben, miközben per-
sze célja a ruhaipari termékek eladása volt. (84. kép) A műfaji territóriumokat elmosó, valahová a 
reklám, a társadalmi célú hirdetés és a szociofotó művészete közé elhelyezhető kísérlet a UN 

                                                 
204 [While these various practices can be seen as developments parallel to changes in general culture, they can also be 
viewed as reductivist, specialized practices that in essence generate images of architecture - as green, as pluralist – 
without generating ideas that emanate from architecture to general culture or speak to the discipline of architecture at a 
time when all things that have been traditionally associated with architecture – firmness, commodity, and delight, as well 
as its images – are in movement if not in question.] 

84. kép. Toscani egyik első Benetton-plakátja 1990-ből 
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Studionál elemzett, kevéssel később általánossá váló, előbb kritikus, majd divatos hibridizáló kultúra 
első (akadémikus, populáris, globális és ”mediális”) nagyhatású tanúja volt. 

Azonban, ahogyan a kampány esetében (ahol ugyan kitűzött cél volt), úgy az (építészeti) gon-
dolkodás esetében is a ”másnak lenni akarás” alig egy évtized alatt nemcsak divattá vált, hanem 
úgy elhasználódott, hogy immár újra az ellenkezőjét jelenti: az azonosságot.205 Jeffrey Kipnis (2003) 
– idézve a Monthy Python „Brian élete” című kultfilmjét – figyelemreméltó meglátást tesz, miszerint 
a differenciagondolkodók azt mondták, hogy „ők mind különbözőek”, de egyre többen lettek, ek-
képp már nem különböztek. Kipnis így a másik különbözőre hívja fel a figyelmet, aki azt állítja, hogy 
nem különbözik. Vagyis: 1989-ig lehetett értelme, helye a különbség-elméleteknek, de a globális 
kakofóniában már inkább a közös diskurzusból lehet előrelépni. A matematikai modell példáját 
hozza Kipnis és fordít egyet a hagyományos értelmezésen: Leon Krier – eddig posztmodernistának 
gondolt – geometriáját állítja be differenciáltnak (egyedinek), miközben a digitális topológia ma-
tematikai azonosságot hoz létre. Például a FOA, a UN Studio vagy Lynn morfológiai családfákat, 
egymásból növő, egymáshoz hasonuló egyedek sorozatát gyártja: „variációkat eredet nélkül” (uo. 
p. 59). Ugyanakkor ez az azonosság-fogalom csak annyira jelent azonosságot és különbözést, mint 
amennyire azt az arcok körülöttünk teszik, zár Kipnis. („Az” ideális arcok lennének csak tökéletesen 
azonosak.) Csakhogy az 1990-es évek elejének gazdasági-társadalmi lendülete és pozitivizmusa 
elmúlt, legkésőbb 2001. szeptember 11-én, és azóta zavaró áthallás mutatkozik a topologikus for-
mák szándékolt és a globalizmus önmagából fakadó hibridizáló, összeolvadó modelljei között. A 
folyamat néhány fontos aspektusa a következőkben összegezhető. 

Az összetettség jelszava, mint a ”demokratikusnak” látszó mindenkinek és mindennek megfele-
lés vágya valójában nagy részben a piaci kényszer eredménye: csak ily módon lehet praktizálni, 
ergo eladni az épületterméket. Ahogyan Lebbeus Woods keserűen fogalmaz (a ”partvonalon” kívül 
állva): 

az utóbbi években egyre nő a nyomás, hogy a tervekben semmiféle fenyegető mozzanat ne 
szerepeljen. Az építészet így mára kezd a marketing egy kifinomultabb formájává válni. Az 
egykor magukat lázadóként beállító építészek ma luxus lakótornyokat építenek a milliárdosok 
számára… (Ouroussoff 2008, p. 2) 

Ilyen szempontból mindegy, hogy az egykori lázadó vagy a digitális technológiát kihasználó fiatal 
titán munkáit tekintjük, azok globális ”azonossága” csak hagyományos mércével értékelhető a ne-
gatívum szélsőértékén. Az autonóm ”egyenesség” helyét a topografikus ”görbülés”, a radikális 
szembenállás helyét az ellentmondás elfogadása váltotta fel, ahogy Jameson idézett antinómia-
tétele is kimondta. 

Nem alternatíva (”lázadás”) ekképpen – a mindennapivá váló kultúrtechnológia közegében – az 
a nem-sztenderd építészeti irány sem, melynek elméleti alapjait szintén Cache „Mozgó Föld” kötete 
teremtette meg és amelynek Cache mellett a UN Studio vagy Greg Lynn is meghatározó alakja. Az 
ide sorolható megközelítések általában többet jelentenek pusztán technikai módszereknél, állítja 
Zeynep Mennan (2003), a 2003-2004 fordulóján megrendezett kanonizáló kiállítás egyik kurátora. 
Az alapvetés arról szól, hogy egyrészt a modern gondolkodás kritikájaként az egységes (azonos) 
normát a folytonosan változó szingularitás válthatná mind az (építészeti) termékben, mind annak 
összetevőiben. Másrészt olyan immanens összetettség lenne létrehozható a számítógép segítségé-
vel, mely az építészeti programot (annak minden vonatkozásával) és a szerkezetet együtt kezeli a 
formával, a direkt fájlküldés segítségével az építész stúdióját a gyártóüzemmel, stb. Harmadrészt 
mindegy lenne, hogy milyen forma keletkezik a folyamatból, mert az összetett, nem-euklideszi 
geometriák is tömegesen és megfizethető áron valósulhatnának meg, illetve a koncepcióval pár-
huzamosan, valósidőben alakíthatóak lennének. Az idea egészében, ”sértetlenül” nem realizálód-
hatott 2011-ig sem, részben az építőipari óriások érdekeivel ellentétes szándék miatt, részben a 
Cache eredeti tág fogalmához képest szűkre szabott értelmezések, elsősorban buborékhéjak azo-
nossága (lásd Kipnis) révén. Ez utóbbiak már általában csak a high-end technológiáról és az ezt be-
                                                 
205 A ”multikulti” immár követelmény és nem kritikus hozzáállás. Az újabb kritikák már ezzel szemben lépnek fel. 
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fogadni képtelen gazdasági (társadalmi?) közegről szólnak: bonyolult kísérleti, az épületszerűségtől 
távol eső geometrizálásuk túl egyszerű formalizmust eredményez – és ilyen szempontból legfel-
jebb formailag vagy matematikailag topografikusak. 

A terep és a tárgy (alak) közelítése értelmezhető mind a terep, mind a tárgy ”elbizonytalanodása-
ként”; de nemcsak a közöttük lévő határ mosódik el, hanem az a tér (keret) is, amiben léteznek. A 
város, a táj, az utca fogalmainak és működési területeinek vagy a telkek tulajdonviszonyainak (köz- 
és magántér viszonyainak) ezredfordulós átalakulása a terep és a tárgy modern megkülönbözteté-
sét anélkül is zárójelbe tenné, hogy a folding koncepciója ezt formailag hangsúlyozná. Mit jelente-
nek tehát ezek után, azonos jelentéssel bírnak-e a foldingra nem is hivatkozó FOA terepépületei: 
például a yokohamai kikötő, a logroñoi (településszéli, futónövényekkel is álcázott) technológiai 
kutatóközpont és az isztambuli (szintén városszéli) parkkal fedett bevásárlóközpont-prototípus? 
(85. kép) 

 

Ebben a bizonytalanságban, zavarban a diszciplína 
határai is kérdésesek, de az a felvázolt diskurzusból 
látható, hogy a ”kritika” és a ”pragmatizmus”, vagy 
elmélet és piac pólusai között húzódnak. Az építészet-
ben is a modernitással – a rögzített koordinátarendsze-
rek (nagyelbeszélések, stílusok, stb.) levételével – meg-
szűntek az egyértelmű szélsőértékek, illetve ezernyi 
szélsőérték állt elő az egyéni nézőpontok (elmozduló 
koordinátarendszerek) szerint. (86. kép) A topografikus 
modell ugyan tartalmazza ezeket, de éppígy tesz a köz-
tességgel, magában foglalja az ellentmondások ”má-
sik” rétegét is, dialektikája dinamikus. (Másképpen 
megfogalmazva: Deleuze azért lett népszerű, mert 
nem dialektikus, hanem topografikus kritikát ajánlott.) 
Míg a ”poszt-kritikusok” az ellenállás megszűnéséről 

beszélnek, inkább egyszerre történik ellenségváltás és az ellenállás módjának megváltozása, ráadásul 
a pragmatizmus éppúgy értékelhető ideológiaként, mint Tafuri merev kritikai projektje.206 Az expli-
cit társadalmi érzékenység és felelősségvállalás visszatérése, a gender-kultúra vagy a természeti 
környezet védelme nem alternatív megoldást kell adjon, hiszen képtelen felszámolni a tőke kapzsi-
ságát, hanem kritikai módszerekkel próbálkozik. Ha a diszciplína nem statikus, belsőségeinek és 
külsőségeinek megosztása helyett kereteit (koordinátarendszereit) folyton átállítja, akár ezen té-
mák mentén és saját hagyományát folytatva adhat releváns és hatásos válaszokat, állította már az 

                                                 
206 Lásd Dewey mintáját: Bun 2011. 

85. kép. A FOA három topografikus formában elkészült projektje 
Balról jobbra: Yokohama kikötő, 1995-2002. Kutatóközpont, Logroño, 2003-2007. Bevásárlóközpont, Isztambul, 2005-2007 

86. kép. Koordinátarendszerek sokaságában 
relativizálódó szélsőértékek és állandó inflexió (BZ) 
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ANY is. S mivel az elmélet az a terület, melyhez nem szükségképpen fűződik tőke-érdek, annak 
fenntartása kulcsfontosságú.207 

Az általánosan elfogadott kommen-
tár értelem helyett a kritika értelmezhe-
tő interpretációs terepként is: mások és 
önmagam reflektivitásaként, szövegben 
és az utcán egyaránt. Lehet, hogy a 
komplex építészeti tervezésnek csak pár 
százalékát teszi ki valamely kritikai meg-
fontolás, de ha az előbbit egy – felületté 
kiterjesztendő – topologikus görbének 
[spline], az utóbbit pedig a görbe in-
flexiós pontjának tekintjük, a kritika 
határainak változása kihatással lesz az egész görbe viselkedésére. (És fordítva is: a kritikai álláspont-
nak is alakulnia kell a többi tényezőt követve.) (87. kép) A topográfia tehát nem szabadosság, ha-
nem szabályozott kapcsolódás: a diszciplinaritás (az építészeti sajátosság) újabb verziója lehet. Felté-
telezi a modernitás általános problémáját és a vele szinte párhuzamosan extenzívvé váló építészet-
elméletet, az ennek következtében, illetve segítségével létrejövő első reakciókat, illetve azt is, hogy 
a modell nem végleges és tökéletes, hanem folytonosan fejlesztendő. 

A topográfia-fogalom megnevezésével nem cél normatívvá tétele, inkább annak a helyzetnek a 
leírása, ahol az új pragmatizmus nem az elit magaskultúra és elmélet, valamint ellentettje, a min-
dennapi/tömeges/pop dualitásában jön létre, hanem a kettő között. Inkább kortünet ez, mintsem 
programjavaslat, kérdésfelvetés és nem klasszifikáció: nem egy ”topografikus építészet felé” tett 
lépéseket szorgalmaz, hanem a háttér feltárásából, onnan visszafelé lépdelve keresi a diszciplína 
mai helyét. Azt szorgalmazza, hogy maradjon a rendkívül pragmatikussá váló gyakorlat mögött 
valamilyen elmélet, melynek szerepét, kritikai maradékpozícióját majd tisztázni kellene. 

Sokkal inkább szól tehát a vita erről a diszciplinaritásról: a meghaladandó kritikusság és a meg-
haladni akaró, a globális kapitalizmus körülményeit egyszerre okoló és kihasználó pragmatizmus 
fogalmi pólusai között az építészet mibenlétéről. Arról, hogy az – akár elmélettel támogatott – épí-
tészeti koncepció gyakorlati megvalósulásának milyen lehetőségei és módjai vannak, milyen módon 
”professzionalizálható a konceptépítészet” az eladhatóság követelményének nem elsődlegesen 
kitéve. Vagy a másik oldalról: hogyan lehet a gyakorlat, a megépítés felől, annak folyamatos figye-
lembevétele közben értéket, jelentést produkáló konceptet létrehozni. A diskurzus ebből a néző-
pontból tekintve akörül zajlik, hogy milyen eszközök állnak az építészek rendelkezésére, hogy ők 
milyen szerepet tölthetnek be a folyamatban, és hogy lehet-e, s ha igen, milyen hatása lehet egy 
”erős” koncepció ”gyenge” megvalósulásának – vagy akár magának a diszciplínának – más terüle-
teken, akár társadalmi, akár gazdasági, akár kulturális szinten.208 

                                                 
207 Nyilvánvalóan nem része a modellnek az a fajta kutatás, amely szigorúan technológiai jellegű és ehhez a forrásokat az 
egyetemen kívülről, a piacról szerzi be. Ugyanakkor, ha elfogadjuk Carpo kulturális technológia modelljét, akkor nincs 
ilyen kutatás: az eredmények mindig összefüggnek a kulturális kontextussal 
208 Vö. a Bilbao Guggenheim (épületének) ilyen effektusaival, melyek az ezredfordulón mérvadóvá, majd túlzóvá váltak a 
városfejlesztésben, vagy a DS+R hivatkozott New York-i magasvasút-rekonstrukciójával. 

87. kép. Topologikus görbe mint a tervezés körének modellje 
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