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Ајзенманитрансгресијајезикамодернистичке
архитектуре

Један од кључних архитеката, међу многим утицајним
архитектима(попутЛеонаБатистаАлбертија/LeonBattista
Alberti14001471/,АндреаПаладија/AndreaPalladio1508
1580/,КолинаРоуа/ColinRowe19201999/,ЂузепеаТера
нија/Giuseppe Terragni 19041943/, Себастијана Серлија/
SebastianoSerlio14751554/,ВинћенцеСкамоција/Vincen
zoScamozzi15481616/,ЛудвигаМисавандерРоа/Ludwig
MiesvanderRohe18861969/идругих),којисуизвршили
значајанутицајнаархитектонскумисаоипраксуархитекте
ПитераАјзенмана/PeterEisenman, 1932 /, јесте архитекта
ЛеКорбизије/CharlesEdouardJeanneretGris,18871965/.Ле
Корбизијеовихпеттачакауархитектурипосталасуоснова
затрансгресивнијезикАјзенмановеархитектуре.

Пет тачака које јеЛеКорбизијеформулисао 1926. године
су:(1)pilotis–слободностојећистубовикојиподижумасу
објектаодоснове(ground); (2)слободанплан–постигнут
одвајањем носећих стубова од зидова који деле простор;
(3)слободнафасада–каопоследицаслободногпланаувер
тикалном плану; (4) дуги хоризонтални прозор и коначно
(5) кровна башта, која обнавља област основе наткривене
објектом.Овихпеттачакапостављенисууновиконтексту
Ајзенмановојархитектури,градећизнатнодругачији језик
архитектуре.

(1),(3)Игруизмеђуслободностојећихстубоваивертикал
них слободностојећих зидова Ајзенман замењује игром
примарносахоризонталнимповршинама.Другимречима,
доминантну вертикалну организацију простора, Ајзенман
замењује хоризонталном организацијом простора. Сло
бодностојећистуб,упојединимАјзенмановимпројектима
(попутВекснеруметничкогцентра/WexnerCenterforArts/)
бива замењен„висећимстубом”којипреузимаулогу „ин
дексаодсуствасвогпретходногприсуства”1.

(2)Слободанплан–дводимензионалнукартезијанскумре
жу,Ајзенман замењује нто димензионалноммрежом или
бољеповршиномтретираномкаосамимпростором.Наиме,
саконцептадводимензионалнеповршинесхваћенекаоме
станакојемсенештоналазиикојислужикаоматрицаза

1 ПрестонСкотКохен/PrestonScottCohen,1961/,предавањепосвећено
„УлозигенеологијеурадуПитераАјзенмана”иодржанонамеђународ
нојнаучнојконференцијипосвећенојдискусијисаПитеромАјзенманом
(ISSUES?ConcerningtheProjectofPeterEisenman.DiscussionswithPeter
EisenmanConference),1112новембар2013,Београд.
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равномернопарцелисањеиуређивањехомогеногпоља,ра
ционалногпростора,Ајзенманпрелазинаразумевањеповр
шинекаопросторакрозкојисепролази.2Другимречима,са
концептакартезијанскемреже,схваћенекаоаконтекстуал
ног,атемпоралногместа,Ајзенманпрелазинаразумевање
мрежекаоконтекстуалног,културалнозависногизакулту
руодређујућегпростора.Мрежакоја јенекадапарцелиса
лаповршинупреузимајућиинструменталнуи структурал
нуулогууархитектури,бивасадаутканаушириконцепт
поља(топографијутеренакод„Галисијскогградакултуре”/
TheGalicianCityofCulture/например,алиињеговшири
социјалниикултуралниконтекст).

Наиме, природа мреже коју Ајзенман у својим пројекти
маангажује (попут„Векснерцентра”,„Баштеизгубљених
отисака”/Тhe Garden of Lost Footsteps, „Галисијског града
културе”идругих),радикалносеудаљујеодтрадиционалне
употребемрежеуархитектури.Мрежаукласичнојтради
цији, генерално је била употребљавана за две комплемен
тарнесврхе:заодређивањекомпозиције,планаираспореда
елеменатаархитектуреупростору–инструменталнамрежа,
изаманифестацијуструктуреумоделованомилиреалном
простору–структуралнамрежа.3Модернизамније знатно
промениоовајдуализам:инструменталнамрежапосталаје
много присутнија увођењем масовне продукције архитек
тонских елемената, а структуралнамрежа бива откривена
каоинтегралнидеоапстрактне„суштине”архитектуре.Ду
плистатусрепрезентацијемрежејеидаљеостао.Генерал
но,двеврстемрежесубилевиртуелносинонимиупракси,
постајући,речимаРозалиндеКраус/RosalindKrauss,1941/,
посредници између неопходног „координатног система за
мапирањереалног”и„степеницакаУниверзалном”.„Било
физичкиилиметафизичкиинструментална,модернистичка
мрежа је била коришћенапрецизно због овог дуализмаи,
што јебитније, збогимплициранекореспонденцијемреже

2 Идејаповршинекаопростора,револуционарнојеоткрићекојујенапо
љуматематикедаоФридрихГаус/CarlFriedrichGauss,17771855/.От
крићемда јемогућестудиратиповршинубезреференцека ‘глобално
утканомпростору’,фокусирањемнабескрајномалутачкунаповршини,
Гаусјеослободиоповршинуод„уписаностиувишиглобалнипростор”–
картезијанскисистем,односноодуписаностиуаприорниконтекст,фик
сниинепроменљивиидентитет,односноаприорни смисаои значење.
(Погледати:Пјешивац,Ж. (2013)Не/изрециви простор: предтексту
ални, текстуални и посттекстуални концепти простора у теорији
уметностиимедија,докторскадисертација,Универзитетуметностиу
Београду,Београд,стр.31)

3 Vidler,A.(1994)TheArchitecturalUncanny:EssaysintheModernUnho
mely,London–Cambridge:TheMITPress,p.141
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и есенцијалне архитектонике.”4УАјзенмановомраду,ме
ђутиммрежа,несигнализујени једнуодовихконотација.
Везана нити за инструментални разлог, нити за трансцен
денталниредсвета,Ајзенмановамрежастојикаонемило
срдна демонстрација конфликта у мапирању реалног, од
бијајућидефинитивнобилокојуесенцијалистичкупоруку.
Мрежауњеговомрадулебдиизмеђубесконачногиограни
ченог,међумноштвомзначења,одбијајућипостојањеједног
доминантногнаратива.

(4) Хоризонтални прозор Ле Корбизијеа у Ајзенмановој
интерпретацији бива задржан попримајући нешто друга
чијуулогу.Наиме,доквертикалнипрозор(laportefenetre)
„репродукујеимпресијукомплетногпростора”,дозвољава
јућисагледавањенапримерулице,баштеинеба,хоризон
тални прозор (la fenetre en longueur) умањује перцепцију
стављајућиакценатнапејзаж.5Оноштохоризонталнипро
зорсечеиз„пирамидалногпризора”,призораукомепосма
трачимадоминирајућуулогунадспољашњимпростором,
јестетраканебаитракатлакојиодржавајуилузијуперспек
тивнедубине.6МеђутимдокхоризонталнипрозорЛеКор
бизијеапостављапејзажуоквир(framing),Ајзенмановпри
ступ, односно привилеговање хоризонталне организације
простора(напримеркод„Галисијскогградакултуре”),од
вешћенасказамагљивањудистинкцијаизмеђуархитектуре
ипејзажа,архитектуреипејзажнеархитектуре,архитектуре
играда.Штавише,техникамаизвијања,увијања,савијања,
Ајзенманћенасудаљитиодоптичкихконцепцијапростора.

(5) Најзад, кровна башта, којом Ле Корбизије раван кров
претварауфункционалнипросторнадомештавајућинедо
статакзеленеповршинесаосноветеренанаткривенеобјек
том, Ајзенман, у појединим пројектима, интерпретира у
„тектоничну експресију” форме. Наиме, поигравајући се
вештосатопографијомтерена(напримеркод„Галисијског
града културе”), Ајзенман брише границе између крова и
терена.

Разумевањемпресвегаповршинекаонтодимензионалног
простора,Ајзенмандоводиупитањејаснеграницеизмеђу
тектоничнеекспресијеифигуративнеформеиширеизме
ђуобјекта(figure)ипоља(ground).Наиме,ујезикуКолина
Роуаидругихтеоретичара,историчара,критичараархитек
туре и архитеката инспирисаних Гешталт психологијом и

4 Исто.
5 Colomina,B.TheSplitWall:DomesticVoyeurism,in:Sexuality&Space,ed.

Colomina,B.(1992)NewYork:PrincetonArchitecturalPress,p.112
6 Исто.
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формалистичкомтеоријом,објекат(figure)ипоље,основа,
терен (ground) су схваћени као тродимензионални објекат
и неизграђени простор около објекта, односно каомаса и
празнина,пуноипразно,изграђеноинеизграђено,јавнои
приватно,уређеноинеуређено,планираноинепланирано,
центарипериферија.7МеђутимуАјзенмановомјезикуар
хитектуре, објекат (figure) и поље (ground) нису схваћени
као бинарни пар чији чланови се налазе у опозицији, већ
каодваконцептакојасеузајамнопрожимају,преплићу,уви
јају,извијају,поновноувијају,градећисвојеврстанвидкон
цепта „трећег простора”. Другим речима, објекат/фигура
кодАјзенмананијесхваћенакаодемаркираниобјекат,већ
каомоменатинтензитета, као ефекат који сепојављује из
самогпоља,изсамогурбаногткива(ишире,социјалноги
културалногконтекста).Ајзенмановаархитектурауспоста
вља се тако не као аутономна пракса, већ као пракса која
настајеугустојмрежиокружујућихтекстовадруштва,пеј
зажаикултуре,којаодтемреженијеизузета,већнастајући
усредњењомодређенаалиизањуодређујућа.Управоар
хитектонскипројекат„Галисијскиградкултуре”групеар
хитекатапредвођенихПитеромАјзенманом,парадигматски
јепримерархитектурекојазамагљујејаснеграницеизмеђу
објектаипоља,градећиархитектурукаомоменатинтензи
тетакојисепојављујеизсамогпоља,односнопримерархи
тектонскогобјектаухваћеногуактупостајањапољем.

АјзенмановГалисијскиградкултуре

„Галисијскиградкултуре”,новијекултурницентарпројек
тован1999.годинезаглавниградГалисије(Galicia)–Сан
тијагодеКомпостела (SantiagodeCompostela)усевероза
падној Шпанији. Пројекат обухвата шест објеката, зами
шљенихкаотрипара:МузејГалисијеиИнтернационални
центаруметностикаопрвипар,Центарзамузикуиизво
ђачкеуметностииЦентралниадминистративниобјекаткао
другипар,библиотекаГалисијеиГалисијскиархивкаотре
ћипар.8Паровисумеђусобноиспреплетениградећипоље

7 Погледати:Rowe,C. andKoetter, F. (1984)CollageCity, BaselBoston
Stuttgart:BirkhäuserVerlag,p.73122.

8 Anonim,„TheCityofCulture/EisenmanArchitects”,http://www.archdaily.
com/?p=141238.Собзиромдајепројекатпремашиосвојпрвобитнибу
џетузнатној,скородуплојмери,марта2013.годинедонетајеодлука
даЦентар замузикуиизвођачкеуметностииИнтернационалницен
таруметности,нећебитиизведени. (Anonim,Case todosdeacordona
paralizacióndefinitivadosdousedificiospendentesdoGaiás,http://www.
galiciahoxe.com/hemerotecaweb/gh/casetodosacordonaparalizacionde
finitivadosdousedificiospendentesdogaias/idEdicion20130327/idNo
ticia798366/)
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потенцијалности мноштво културалних разлика, смисла и
значења.

Концептдизајназаснованјенасуперимпозицијинеколико
планова:(1)формељуштурешкољке9Св.Џејмса(симбола
градаиуједнотрадиционалногзнакаходочашћаирелигије),
(2)модернистичкекартезијанскемреже,(3)Друидиксветих
линија–стазапраисторијскихкултура (које суводилехо
дочасникеизФранцускеуСантијаго10)11,(4)уличногплана
средњовековногградаи(5)топографскемапесамелокације–
пре свега постојећих планина, кроз коју су сви наведени
планови уобличени. Преклапајући наведене дијаграме, уз
помоћ компјутера, топографски план планина дисторзи
ра претходне равни градећи својеврстан вид тектоничне
формекоја јекакобиомиметичнау једномпогледу,такои
културалнаинепредвидиваудругом.Наиме,суперимпози
цијом различитих плановаАјзенман генерише тополошку
површинукојапоновнопозиционирастароиновоуновој
комбинацији.Искуство,например,ускихулицанијеиску
ствосредњовековногграда,нечегстарог,нитинечегмодер
ног,већнечегдругог,нечегизмеђу.12Другимречима,техни
камасуперимпозицијеимапирања,Ајзенманов„Галисијски
градкултуре”појављујесекаоискривљенаповршинакоја
нијенитифигура(фигуративниобјекат)нитипоље,основа,
терен (ground), односноурбано ткиво, већпостајањефи
гуре,односнообјектапољем.Какоовоможеморазумети?

Постајањеобјектапољем:
Галисијскиградкултуре

Поигравајући се са дисторзираним, увијеним и извије
нимхоризонталнимплановима,(1)емпиријскомпогледу–

9 Постојебројнатумачењазначења„шкољке”уконтекстукултуреГали
сије.Једноодњихјесте,дашкољкарепрезентујекрајПутаходочасника,
сусретсаУчитељеми„спасењем”. (Anonim,Heading to theHolyCity,
http://www.santiagoturismo.com/historia/anossantoscidadesanta)

10Eisenman,P.in:Jencks,C.(2005)TheIconicBuilding,NewYork:Rizzoli,
p.164.

11ФранцускипутједанјеодПутеваСв.Џејмса–којитокомвишеодхи
љадугодинаводиходочасникедосветилиштаапостолаСв.ЏејмсаВе
ликог.Његовагробницајеоткривенаједненоћи813.године,насветом
брду–Либредон(Libredón),захваљујућисветлостикојаједолазилаод
звезда.Овоместопостало је камен темељацкатедралеи самог града
СантијагодеКомпостела–којиодтадапанадаљепривлачипутникеиз
свихкрајеваЕвропе.Токомсветегодине,вишестотинахиљадаходоча
сникаширомЕвропеполазинапутстазамаСв.Џејмса–путевимаспа
сења,усмеренихкакатедралиградаСантијагодеКомпостела.(Anonim,
WhatistheWay;http://www.santiagoturismo.com/queeocaminodesanti
ago)

12Eisenman,P.in:Jencks,C.,оp.cit.p.165.
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објекту, ограниченом јаснимконтурама, те (2)формалним
условимасамогпогледанакојимачистаформафункциони
шекаопринципкоординације,јединстваиструктуре,Ајзен
мансупротставља,терминимаЖанаЛиотара/JeanFrancois
Lyotard,19241998/,трећипоредакфигуре–матрикс,који
функционишеизвандохватавидљивогупотребомдругачије
логике,онеизванпогледа,илипакалогике.Речјеограђе
њу концепта простора који се налазиизван разумљивоги
којијеурадикалномпреломусаправилимаопозиције.Ово
јетајнафигуралног(пренегофигуративног)простора:тај
накојасевезујеза„трансгресијуконститутивнихинтервала
дискурсаитрансгресијуконститутивнедистанцерепрезен
тације”.13Наиме,наспрамАлбертијевомпросторуренесан
снеперспективеипросторурепрезентације,Ајзенманнуди
фигуралнипростор,„невидљивпросторматрикса”,простор
интензитета,афектаиафектација.Другимречима,наспрам
доминантномоптичкомпростору,Ајзенманнудихаптички
простор, простор који се осећа телом пре него погледом.
Наиме, оптички простор дефинисан је захтевима погледа
усмереногкаудаљенимдистанцама,односноконстантном
оријентацијом,непроменљивимдистанцамаиконституци
јомцентралнеперспективе.Хаптичкипросториспуњен је
пак дисторзираним варијацијама. У хаптичком простору,
објекти,реперииспонесууконстантнојваријацији.Субје
катнијеумогућностидасагледаовајпросторсадистанце.
Оннијеникадаиспредњега,коликоуњему.14Какосуори
јентације Ајзенмановог простора променљиве, зависне од
преокупације/обузетости,непостојивизуелнимоделзатач
куреференцијекојибиихучиниоразумљивимиујединио
у инерцијалну класу приписиву непокретном спољашњем
посматрачу.Управо супротно, простор „Галисијског града
културе”везан је забезбројнепосматраче,којимогубити
класификованипрекаономадинегокаостабилнисвевидећи
субјекти,задржавајућитактилнеилибољехаптичкерелаци
јесањим.

ТерминимаЖоржаБатаја/GeorgesBataille, 18971962/, реч
је о својеврсномвиду грађења архитектонске informe, пре
негоформе,односноформираног.Међутим,какооноштоје
архитектонскаформаможебитичитанокао informe?Како
оношто је формаможе бити истовремено трансгресија и
обрнуто,какооноштоједевијација,одступање,одмотавање
можебитиуистовремеформа?Informeнетребаразумети

13Krauss,R.(1994)TheOpticalUnconscious,LondonCambridge:TheMIT
Press,p.221.

14Deleuze,G. andGuattari, F. (1987)AThousandPlateaus,Minneapolis –
London:UniversityofMinnesotaPress,p.493.
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каоопозитформинитиформумислитикаоопозитматери
ји.15То‘versus’увекводикакреирањубинарности,одвајању
света у парове опозиција. Informe треба схватити као оно
штосамаформакреира,каологикукојаделујепротивсебе,
аопетунутарсебе,каоформукојапродукујехетерологику.16
Informeнијетакоопозитформи,већмогућносткојарадиу
срцуформе,какобијееродиралаизнутра.Речјеоконцепту
алнојматеријикојаразмрскаваозначитељскегранице.17Реч
јеодругачијимиграма,правилимаиструктури,структури
којадестабилизујесамуигру,односноопогрешнимиграма,
алионимкојаделујуунутарсистема.Трансгресивнаформа
нијетакоформакојаосликаванекипокретилипреступ,или
паккојапостављареалноступреступ,већкоја„хвата”сам
преступ.

Наиме, наспрам: (1) модернистичким приступима према
фигуративнојформи–објектуипољукојиослобађајукако
објекат тако и поље – основу, креирајући дисконтинуитет
међуњима,односнокојиодвајајуобјекатодсвогтрадици
оналног, локалног окружења у имефункционализма и се
тааисторијскихестетскихпринципа,те (2)постмодерним
формама заснованим на мимезису историјских форми и
носталгичном понављању историјских мрежа у циљу по
стизањабезопасногконтинуитетасапрошлошћуирепроду
ковањауспешнихрелацијасапрошлошћу,Ајзенманкори
стипраксуумотавања(folding)прекоидужлинијакакоби
креирао неизвесност међу границама на место дефиниса
нимграничнимсепарацијама.Изолацијаобјектаодоснове
(првенственопостигнутакартезијанскимслободностојећим
стубовима – pilotis) је нападнута, јер становници објекта
остајуодвојениодпоља–основетерена–којипостајеого
љен. Такође, постмодерно „ќонтекстуално” решење је на
паднутозбогповршногразмишљања,бивајућиограничено
насетисторијскихструктураприпојенихновимразвојним
правцима.18Речјеоповршномконцептујерзахтевзакон
тинуитетуструктураманеуспевадаузмеуобзиристинске
вредности историјских форми и историјских планова.19 У
ствари,контекстуалниразвојпатиодистогпроблемаизола
цијекаоимодернистичкиплан,упркосњеговојвештачкој
историчностијернеуспевадаузмеуобзирпунрангусло

15Погледати:Krauss,R.,op.cit,p.166.
16Исто,стр.167.
17Исто,стр.157.
18Williams,J.(2000)Deleuze’sOntologyandCreativity:BecominginArchi
tecture,Pli9,p.205,http://www.plijournal.com/files/williams_pli_9.pdf

19Исто.
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ва која воде ка успесима и вредностима ранијег развоја.20
Његованосталгијаикичастисентиментализамнисуумо
гућностидаузмууобзирвишеструкереалностисавреме
ногживота.21Наиме,нецентриранопревојно (folding)кре
тање,кретањеизванфокусаиизмештањеизазивајутради
ционалне дистинкције између објекта и поља, прошлости
исадашњости,откривајућионтологијупостајањапренего
онтологијубивања.

Постајање,какоДелезиГатаринаводе,нијекореспонден
цијаизмеђурелација.22Битијеоноодподсећања,имитаци
је,илинаивици,идентификације.Постати(tobecome)није
пакнитипрогресија,нитирегресијадужсерија.Постајање
нијееволуција,баремнееволуцијапутемнаслеђа.23Ононе
идеоднечегамањедиференцираногканечемувишедифе
ренцираном.Онојепресвегавид„инволуције”,подусло
вомдасеовајтерминнебркасарегресијом.24Постајањеје
наимеинволуционо,инволуцијајекреативна.Регресијазна
чи„померитисеуправцунечегамањедиференцираног”25.
Аинволвиратијесте„формиратиблоккојитрчипрекосво
јихсопственихлинијамеђутерминимауигриимеђупри
писивимрелацијама”26.Изнадсвега,постајањесенедешава
уимагинацији,чакикадаимагинацијадостиженајвишико
смичкиилидинамичкиниво,каокодЈунга/CarlJung1875
1961/илиБашлара/GastonBachelard18841962/.27Постајање
јеперфектнореално.Аликојареалностјеовдеупитању?
Оноштојереалнојестесамопостајање,блокпостајања.28
Постајањенаимеиндицира покрет, емитовање делићаме
ђупокретимаипаузама,акојеприпадаистовременоикре
тањуистази.Речјеосвојеврсномвидунеоеволуционизма
укојемсепокретнедешавапримарнопутемнаслеђа,него
такођесатрансверзалномкомуникацијоммеђухетерогеним
елементима.Другимречима,постајањесеодносинаконти
нуалнупродукцијуразликеиманентнеунутарконституције
догађаја.29Постајањејечистпокретевидентанупроменама
међупосебнимдогађајима.Нијеречдаклеорепрезентаци

20Исто.
21Исто.
22Deleuze,G.andGuattari,F.,op.cit,p.238.
23Исто.
24Исто.
25Исто,стр.238239.
26Исто,стр.239.
27Исто,стр.238.
28Исто.
29Stagoll, C. Becoming, in: The Deleuze Dictionary, ed. Parr, A. (2005)

Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.21.
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јифазеизмеђудвастања,илидватермина,илистањакроз
којанештоморапроћинасвомпутудодругогстања.Пре
негопродукт,финалниилимеђувремени,постајањеуказује
направидинамизампромене,ситуирандаклеизмеђухете
рогенихелемената, којане тежиканекомпосебномциљу
илифиналномстању.

Коначно,уконтекстутеоријекултуре,постајањеможебити
читаноикаотрансцендирањеконтекста,историјскихусло
ва и различитих култура из којих сефеномени појављују.
Оноштонедостајеуниверзалистичкомдискурсумодерни
змајестеексплозијавечноНовогупроцесупостајања.Пер
ципиратипрошлифеноменупостајању,јестеперципирати
виртуелнипотенцијалуњемунаспрамперципирањавечних
инепроменљивихсуштина.Динамикапостајањакојунуди
Ајзенман,можебити такоразумљивакао „процесукојем
билокојидатимултиплицитетсемењакакоширисвојеко
некције”,аштојестеионоштотребадабуде„Ѓрадкулту
ре”,градмултиплицитета,пољепотенцијалностимноштва
смислаизначења.

Није реч о указивању на простор културне разноликости,
већ,терминимаХомиБабе/HomiK.Bhabha,1949 /оука
зивањунапросторкултурнеразлике.30Наиме,интерпрети
рајућиДруидиклиније,традиционалнепутевеходочасника
који полазе овим стазама/путевима током свете године из
различитихкрајевасвета,усмереника једномјединомци
љу–СантијагодеКомпостели,тепоигравајућисесапосто
јећим формама терена, средњовековним, модернистичким
исавременимконтекстима,моглибисморећидаАјзенман
градипросторсимултанеегзистенцијеразличитихкултура,
одкојихниједнанемаприоритетуодносунадругу.При
вилегујућихоризонталнунаспрамвертикалнуорганизацију
простора,синхронијскепренегодијахронијскеконцепције
простора,моглибисморећидаАјзенманградипростор„Га
лисијскогградакултуре”каосвојеврстанвид„трећегпро
стора”,каопросторукојемдоминантнидискурси/наративи/
контекстибивајуухваћениуактупостајањаминорним.Ај
зенмановпросторкултурнеразликенетребатакосхватити
каослободнуигруполаритетаиплуралитетаухомогеном
празном времену и простору, већ као игру дисјунктивних
темпоралности,дисјунктивнихидентитета,култураипро
сторностикојаседоводеуинкомпатибилнукомуникацију.

30Погледати: Баба, Х. (2004)Смештање културе, Београд: Београдски
круг.
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Закључак

Заснивајући концепт архитектуре „Галисијског града
културе” на критици бинарних парова модернистичког
дискурса,пресвегаобјектапољаопозиције,Ајзенмангово
ридаархитектуразањеганијеаутономнапраксанезависна
одприродногокружења,текултуралногисоцијалногкон
текста,већуправокултуром,друштвом,пејзажемодређена
алиизакултуру,друштво,пејзажодређујућипракса.Техни
камасуперимпозиције,јукстапозиције,мапирањаиувијања
различитих историјских контекста, планова и оквира, Ај
зенман замагљуједистинкцијеизмеђуфигуративнеформе
итектоничнеекспресије,измеђуфигуре/објектаиурбаног
ткива (тополошког, географског, социјалног, културалног,
дискурзивног окружења) градећи својеврстан вид „трећег
простора”.Архитектура је заАјзенманапосталаурбана,а
град архитектура (у смислу извијања, увијања, савијања).
Архитектурапостајетакоактовладавањапростораизуну
трашњостиграда,града„безобјекта”.„Галисијскиградкул
туре” није тако хомогени, универзални атемпорални град,
градвечнихинепроменљивихсуштина,идентитетаииде
ологија,већуправоградкултурнеразлике,градсимултане
егзистенцијеразличитостиидругости(укојемдоминантни
наративи/идентитети/дискурси бивају ухваћени у акту по
стајања минорним), односно поље мултиплицитета, поље
потенцијалностимноштва смисла и значења. Реч је дакле
о узнемиравању универзалног аутономног системамодер
нистичког дискурса архитектуре, у којем архитектонски
објекатбиваухваћенуактупостајањапољем,односноши
римсоцијалнимикултуралнимконтекстомсхваћенимкао
„просторразлике”.
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ŽeljkaPješivac
NoviSad

BECOMINGGROUNDOFAFIGURE:PETER
EISENMAN’STHEGALICIANCITYOFCULTURE

Abstract

This study is about understanding of the Deleuze’s concept of
becoming in the context of figureground relations, through Peter
Eisenman’sarchitecturalproject„TheGalicianCityofCulture“builtin
SantiagodeCompostela(Spain).Locatingthestudywithintheframes
ofontologyandphenomenologyofspace, theoryoftextandcultural
analysis,themainhypothesisofthispaperisthatEisenman’sproject
„TheGalicianCityofCulture“performstransgressionofthelanguage
ofmodernistarchitecture,blurringtheboundariesbetweenfigureand
ground.Inotherwords,Eisenman’sfigurativeformof„TheGalician
City of Culture“ is caught up in the act of becomingground (of a
tectonicexpression,butalsoofabroadersocialandculturalcontext).
Developingthishypothesisthroughhistorical,comparative,theoretical
andanalyticalmethod,themainaimofthisstudyisunderstandingthe
architectural practice not as amere art object, situation or an event,
butasaworkthatisformedinthedensenetworkofsurroundingtexts
ofsociety, landscapeandculture,which isnot exemptedfromthese
networksbutoccurringinthemidstofthem,determinedbythemand
alsodeterminativeforthem.InwhatwaydoesEisenman’sarchitecture
perform the transgressionof the languageofmodernist architecture?
How can that, which is an architectural form, at the same time be
understood as transgression and vice versa, how can that, which is
deviation,derogation,unfolding,at thesametimebe theform?How
can we understand the concept of a figure becomingground in the
contextoftheEisenman’sconcreteexampleofarchitecture?Theseare
thekeyquestionsofthisstudy.Intheoreticalcontext,thestudyisbased
ontheinvestigationsofGillesDeleuze,FelixGuattari,ColinRowe,Le
Corbusier,JeanLyotard,RosalindKrauss,GeorgesBatailleandHomi

Bhabha.

Keywords:figure,ground,becoming,becomingground,Eisenman’s
fivepoints,theGalicianCityofCulture


