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ANTIKA IN POSTMODERNIZEM V ARHITEKTURI

A b s t r a c t :  Modern Architecture has abandoned tradition, 
whereas Post-Modern Classicism has set about re-establishing the 
classical anitiquity. Architects should, therefore, study the principles 
of antique composition instead of making arbitrary use of classical 
architectural elements.

Povezava pojmov antika in postmodernizem
Antika je od nekdaj neizčrpen vir pobud na vseh področjih člo

vekovega ustvarjanja. Odkar je renesansa odkrila pozabljene antične 
pisce in zakopano antično materialno kulturo, se zahodni svet v va
lovih navdušenja ozira na duhovno dediščino antike.

Eden takih valov je zajel arhitekturo v zadnjem času. Beneška 
razstava Prisotnost preteklosti1 (v arhitekturi op. J. M.) leta 1980 
je med mlajšimi arhitekti pri nas povzročila silno navdušenje. Gre za 
različne usmeritve arhitekture po obdobju Moderne, ki vse obračajo 
svoj pogled v preteklost, k virom kot radi poudarjajo2. Ti viri pa so 
v antiki, kajti osnova vsej zahodni arhitekturi je antika. Odtod tudi 
povezava obeh pojmov v naslovu referata Antika in postmodernizem 
v arhitekturi.

Razvoj do moderne arhitekture
Na področju arhitekture so se antični graditelji srečevali z do

mala vsemi temeljnimi problemi, s katerimi se srečuje tudi današnji 
arhitekt. Y marsičem so bolje obvladali materialno-tehnično pod
ročje. Mnoge njihove zgradbe, predvsem pa Vitruvijevo delo De 
architectura libri decem, pričajo, da so bili antični graditelji mojstri 
arhitektonske kompozicije.

Na vzhodu, v Bizancu, se je grško-rimska kultura razvijala kon
tinuirano še 1000 let po propadu Rima. Y Italiji 14. stoletja pa se je 
antika ponovo prebudila (rinascimento)3. Y centralnem prostoru, ki 
je bil vseskozi vodilni princip bizantinske arhitekture in je k njemu

1 Glej katalog ob razstavi: First International Exhibition of Architecture. 
The Presence of the Past, La bienale di Venezia 1980, The Corderia of the Arsenale

2 Prim. J. Kobe, V. Torkar, A. Vodopivec, Pot po Italiji, AB 46/47 .
3 J. Burckhardt je v svoji knjigi Renesančna kultura v Italiji str. 123, zapisal: 

Na drugačen način, kot ga srečamo na severu, se prebuja antični svet v Italiji. V 
tem že napol antičnem narodu se prebudi spoznanje o njegovi klasični davnini, . .
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težil tudi humanistično usmerjen renesančni arhitekt., se kaže skupno 
izhodišče. Nadaljnji razvoj v antiki položenih temeljev arhitekture, ki 
je vodil od zgodnje do visoke renesanse preko manierizma do baroka 
in klasicizma 19. stol., je našel svoj zadnji odmev v arhitekturi kolo
nializma in totalitarnih režimov. Ker je bil klasicizem uradni stil oso
vraženih sistemov, je dobil močan negativen predznak.

Po industrijski revoluciji se začenjajo pripravljati tla za nastop 
moderne arhitekture. Nove materiale, predvsem železobeton in 
steklo, najprej uporabljajo gradbeniki za svoje izrazito inženirske 
konstrukcije; rastejo mostovi in nove tovarniške zgradbe, ki zavestno 
odklanjajo vse elemente klasične arhitekture. Nova tehnologija zahte
va nov oblikovalski pristop, oblika sledi funkciji4 5, poštenost v uporabi 
in obdelavi materialov itd., so parole takratnih naprednih arhitektov. 
Na prelomu stoletja rastejo v Evropi nova gibanja Art noveau, Secesija, 
Neue Stil i dr. Neposredni predhodnik iz katerega je zrasla Moderna 
arhitektura je nemški Bauhaus, šola, ki jo je 1. 1919 v Weimarju usta
novil arhitekt Walter Gropius. To je bila več kot šola. Bila je skupnost, 
duhovno gibanje, radikalni pristop k umetnosti v vseh njenih oblikah, 
filozofski center. . A Njihova gesla so bila: začeti iz nič, odklon od meš
čanske arhitekture (to je akademske, klasicistične, historicisticne), 
graditi dobra delavska naselja. Glavne značilnosti stila Bauhaus so 
bile: stekleni vogali stavb, ravne strehe, pošteno uporabljeni mate
riali, poudarjena struktura zgradbe itd6.

Zanimivo je vedeti, da se je v tem času Plečnik vrnil v Ljublja
no, a na novo ustanovljeni Ljubljanski šoli za arhitekturo ni zastopal 
takrat naprednih idej, temveč je svoj pogled vse bolj usmerjal v antiko 
in klasiko ter iskal ,,večno arhitekturo“, kot je za mojstrovo ljubljan
sko obdobje dejal prof. M. Pozetto7. Seveda bi Plečniku naredili veliko 
krivico, če bi v njegovem imenu vihteli zastavo postmodernizma. Fran
coski zgodovinar arhitekture P. Saddy je na Plečnikovih dnevih8 potr
dil, da „gre pri Plečniku za polnokrvno arhitekturo, nabito s prvin
sko slo po ustvarjanju, ki je daleč od vsakršnega, danes spet modnega 
spogledovanja z zgodovinskimi slogi“9.

Problemi Moderne arhitekture

Namen tega referata ni podrobneje razlagati razvoj Moderne 
arhitekture, temveč le pokazati njena izhodišča na eni strani ter re
zultate, realizacije na drugi strani, kar je pripeljalo do reakcije v smis
lu različnih postmodernističnih usmeritev.

Moderna arhitektura je svoj poln razcvet doživela v Ameriki, 
kamor so pred nacizmom sredi 30-tih let pobegnili njeni glavni pobud

4 Form Follows function je znano Siüliwanovo geslo, ki ga je prevzela Moderna
5 T. Wolf, From Bauhaus to our House.
6 ibidem.
7 Ocena simpozija o Plečniku spomladi 1983 v Benetkah.
s Znanstveni simpozij o Plečniku, Cankarjev dom, julij 1983.
9 Prim. N. Gajšek, Prvinska sla po ustvarjanju, Delo 30.7.198t>.
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nike z Bauhausa. Tu je nastal izraz International styl, ki je v naslednjih 
desetletjih preplavil svet, kot edina „pravilna“ pot v arhitekturi. Social
na nota je izginila, stara gesla so zamenjala nova. Eno takih je bilo: 
Umetnost in tehnologija -— nova celota10.

V Evropi je v času pred drugo svetovno vojno vodilno vlogo prev
zel francoski arhitekt Le Corbusier. Z znanim geslom „Hiša je stroj 
za prebivanje“11 je utiral pot novi smeri funkcionalizma.

Vse te različne inačice Moderne so korenito prekinile s tradicijo. 
Tako na primer Corbusierovo vilo Savoie nosijo piloti (slopi) in ne 
stebri, v pomenu klasičnih stebrov. Generacijam arhitektov, vzgoje
nih po vojni, so bile popolnoma tuje vsake klasične oblike, izginila 
pa je tudi vednost o klasičnih principih kompozicije. V primerjavi s 
tradicionalno, bi malo poenostavljeno, lahko imenovali to arhitek
turo puristično, očiščeno vse dekoracije, pa tudi vseh označevalnih 
elementov, kot so poudarjeni vhod v stavbo, okenski okviri, vogali, 
napušč itd. Tako gledanje je bilo zelo dobrodošlo v času po vojni, ko 
se je obnavljal porušeni stavbni fond. Od takrat naprej podobo zgradb 
v marsičem kroji ekonomski in socialni vidik, saj je v zavesti ljudi pos
talo odveč vse, kar ne služi izključno funkciji, kateri je namenjena 
stavba; pri tem je mišljenja zgolj primarna (utilitarna) funkcija, medtem 
ko je arhitekturna funkcija12, to je kompozicija stavbe in z njo ostvar- 
janje prijetnega, kvalitetnega bivalnega okolja, skoraj popolnoma opuš
čena. Današnjo dobo in okolje bi lahko označili z nekaj ključnimi be
sedami, kot so: kvantiteta, standard, promet, demagogija, vojna, strah, 
energija, industrija, prefabrikacija, gradbeni red, ekonomika, dobrine, 
banalnost, dvoumnost, nejasnost. . ,13.

Razen redkih izjem arhitektura, ki se razvija iz Moderne, ne za
dovoljuje človekovih potreb po okolju, v katerem bi se dobro počutil. 
To ni ugotovitev le arhitektov in umetnostnih zgodovinarjev, temveč 
predvsem ljudi samih, kar ugotovljajo sociološke Študije14. Nepoprav
ljiva je Škoda, ki jo je v naših mestih povzročilo odstranjevanje pretek
losti, brezobzirno in nepremišljeno uničevanje naše kulturne dedišči
ne, destruktivne spremembe odnosov v življenskem okolju, nepoznava
nje in neupoštevanje kontinuitete, ki ustvarja urbano kulturo15.

Moderna arhitektura doživlja tako ostre kritike predvsem zato, 
ker so bile njene ambicije velike.Te ambicije so bile sestavni del obdobja 
velikega optimizma v pogledu izgrajevanja človeka, njegovih družbe
nih in političnih sistemov ter življenjskih pogojev.

Danes se kritizira, večkrat preostro in nekritično, zgodovina pre
teklih pedesetih let, v kateri je modernizem prerasel iz radikalnega gi

10 Art and Technology — a New Unity! je bilo znano geslo W. Gropiusa in 
Bauhausa

11 La maison est la machine d’habiter.
12 Izraz arhitekturna funkcija je uporabil A. Vodopivec v raz. nalogi Arhi

tekturi elementi, RSS 1980.
13 Prim. B. Mušič, Tretja renesansa A. Palladia, N. R. 16.1.1981.
14 Anketa d o vensko javno mnenje
15 Prim. A. L. Huxtable, Arhitektura na raskrsnici, Pregled št. 216.
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banja v splošno veljaven stil v arhitekturi. V akademskih krogih je v 
modi revizionizem — revolucija proti revoluciji — za sedaj večinoma 
na teoretskem polju, manj v praksi. Rezultati so čudna mešanica dra
gocenih novih pogledov in izkrivljenih tolmačenj. V trenutku tako 
ogorčene borbe za in proti (moderni ali postmoderni arhitekturi) je 
težko razlikovati dobro od slabega. Posebno je to težko za kritika in 
učitelja, kajti mnoga spoznanja mora ponovno preveriti in zavzeti do 
njih nova stališča. Zato o postmodernih gibanjih v arhitekturi ne mo
rem dati jasne opredelitve. Želim prikazati glavne usmeritve, tendence 
in v slikovnem gradivu — del realizacij, ki črpajo svoje pobude v pre
teklosti. V zaključku pa hočem opozoriti na tiste principe v arhitek
tonski kompoziciji, ki ne ustvarjajo le klasično, klasicistično ali post
moderno arhitekturo, temveč kvalitetno arhitekturo, ne glede na 
njeno stilno opredelitev16.

Postmodernizem v arhitekturi
Po obdobju funkcionalizma, ki je osiromašil arhitekturo, pred

vsem pa življensko okolje naših mest, smo se znašli v zmedi ponovnih 
iskanj stikov s kontinuiteto civilizacije, kateri pripadamo17. Pretekla 
arhitektura s svojimi začetki v antiki je izdelala govorico, ki jo človek 
razume in zato sprejema ter se v takem okolju dobro počuti. Post
modernizem želi arhitekturi vrniti izgubljene kvalitete. Ker pa posebno 
ekstremne usmeritve izhajajo iz Novega sveta, kjer arhitektura ni šla 
skozi Šolo antike, arhitekti postmoderne svojevoljno interpretirajo 
elemente in principe klasične arhitekture. S tem postavljajo mnoga 
provokativna vprašanja, na katera bo treba dati odgovor, trenutno 
pa vnašajo v arhitekturo nejasnost in zmedo.

Pod pojmom postmoderizem se predstavljajo različne usmeritve, 
ki zastopajo včasih zelo nasprotujoča si gledanja. Skupen jim je le 
čas, v katerem nastopajo, in prepričanje, da je modernizem stvar pre
teklosti. Zato je trenutno v modi nekonvencionalnost glede na mo
derno arhitekturo. Tendence postmodernizma je odlično predstavila 
ameriška kritičarka A. L. Huxtablle18: Vse je dobro (napredno) pod 
pogojem, da ruši modernistične strukture, in to kolikor bolj šokant
no toliko bolje...  Kar delajo današnji arhitekti, ni samo gradnja; oni 
istočasno komentirajo.. . Na vse je treba gledati kot na niz znakov in 
simbolov ali metafor za nekaj drugega v umetnosti ali družbi.. . Raz
prave današnjih arhitektov so prekoračile mejo dovoljene dvosmisel- 
nosti. V njih se avtorji izražajo z najbolj nejasno, najbolj tajinstveno 
in najbolj nerazumljivo terminologijo, ki si jo svobodno izposojajo 
od diletantske filozofije ali drugih modnih tekstov, ki jih v naglici 
prečkajo. . . Zgodovinska aluzija je način površnega šokiranja, ki je 
istočasno preračunano, da ugaja množicam in ga neverjetno ceni po

16 Prim. J. Marinko, Klasično, moderno, postornoderno. . . v Arhitekturi 
N. Razgl 13.3.1981.

17 B. Mušič, op. cit.
18 A, L. Huxtablle, op. cit. (prevod J. M.).
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pularno časopisje. ..  Eklektrični dizajn oddvoji formo od vsebine, da 
bi lažje dosegel dekorativne učinke... Vso to teorijo in prakso pove
zuje resen smisel za raziskovanje in iskanje oblik in vplivov na človeka, 
ki jih Moderna ni dopuščala. . . .Danes se cenijo tiste vrste risb, ki 
predstavljajo izometrijske in aksonometrijske poglede, pri katerih 
natančne trodimenzionalne slike brez pomožnih konstrukcij (ki zakri
vajo jasnost risbe op. J. M.) kažejo neke vrste geometrijo, ki je vredna 
omembe tako zaradi svoje linearne lepote kot zaradi prikazovanja 
prostora in ploskev.

Teh nekaj misli potrjujejo vprašljivost sodbe o postmoderniz
mu. Glede na različnost izhodišč bom poskusil predstaviti glavne ideje.

Začetek postmodernizma je vezan na skupino arhitektov, ki so 
jih zanimali historični in vernakularni vidiki graditeljstva, katere so 
modernisti odklonili. Kot njihove značilnosti navaja R. Stern histo- 
rijsko aluzijo, kontekstualizem in ornament. Kasneje se izraz „postmo
dernizem“ začne uporabljati skoraj za vse, kar odstopa od ustaljene 
prakse. K navedenim značilnostim se pridružijo Še pojmi tradicija in 
moderni klasicizem na eni strani ter skrajni formalizem na drugi.

Glede na povedano so se v postmoderni izoblikovala tri izho
dišča :

— historična arhitektura,
— vernakularna arhitektura,
— abstraktni formalizem.
V tej razpravi nas zanima predvsem prvo izhodišče. Moderna 

je pretrgala vse vezi s preteklostjo. Postmoderna ponovno uvaja zgo
dovinske stile. Prek stebrnih redov, ki predstavljajo temelj klasične 
arhitekture, se tako veže na antiko. Vendar moramo takoj postaviti 
vprašanje: kako? Najbolje nam na to odgovarja eden od vidilnih po
budnikov postmoderne C. Jancks, ki pravi: „Če si postmodernisti ne 
morejo privoščiti, da bi naravnost posnemali klasicizem (klasiko, op 
J. M.), ker bi bilo to prelahko ali dolgočasno ali drago ali konformis
tično, ga lahko nepošteno posnemajo in tako uporabljajo različne pa
radokse, da bi popačili vzor(ec)“19. Ker si je z opisom težko predstav
ljati, do kakšnih paradoksov prihaja, želim nekaj primerov prikazati 
na koncu referata.

V zvezi s postmoderno se cesto uporabljaljo oznake „duhovito“ 
ali „ironično“. Na žalost kritiki ugotavljajo, da je „duhovita“ arhitek
tura pogosto posledica omejenih talentov, ki se zatekajo k rešitvam, 
ki bi jih lahko imenovali zabavne. Arhitekti res morda odkrivajo pre
teklost, a je njihovo znanje premajhno, da bi lahko nastala kvalitetna 
sinteza. Zopet nam puuaga Jencks s svojo razlogo: „Sedanje oživljanje 
klasicizma kaže tip kreativne špekulacije, zavestno deformacijo, opus
titev (nekaterih elementov, op. J. M.) in paradoksalno obnovitev prej
šnjih stavb’ Preteklost postaja polje retoričnih operacij“. . .20

19 C. Jencks, Post-Modern Classicism v: Architetctural Design 5/6, 1980 
(prevod J. M.).

20 C. Jencks, op. cit.

16 Živa antika
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Čeprav se bije borba za postmoderno arhitekturo predvsem na 
teoretičnem področju, pa je že tudi nekaj realizacij, ki burijo duhove. 
V opisu se bom omejil na dva primera, ki osvetljujeta obravnavano 
temo.

Prvi je Piazza d’Italia, ki jo je 1.1979 zasnoval arhitekt Charles 
Moore v New Orleansu. Za skupino italijanskih izseljencev je želel 
ustvariti ambient, ki naj bi bil hkrati niederen in hkrati dajal italijan
sko vzdušje sredi Amerike. Za to svojo „pripoved“ je uporabil vsa sred
stva, od klasičnih redov od latinskega napisa, slavoloka, fontane itd. 
Elemente antične arhitekture je predstavi v novih materialih in jih po
vezal v povsem svobodno kompozicijo. Nastala so nova razmerja, 
oovi odnosi, nove barvne kombinacije, novi materiali. Skratka vse je 
nbrnjeno na glavo. Sprašujem se ali je to lahko smer razvoja ali je 
stranpot?

Tudi tu nam le malo pomaga opis in črtna risba (sl. 1). nekaj 
več nam povedo diapozitivi.21

Drugi primer je Novi Versailles ali Les Arcades Du Lac, ki ga 
je projektiral španski arhitekt Richarde Bofill.

Urbanizem sledi ureditvi staregna Versaille-ja. Arhitektura je 
zgrajena iz prefabiriciranih elementov in jemlje različne teme iz pretek
losti, ne da bi jih kopirala, toda v eklektrični maniri, posega po različnih 
motivih iz zgodovine, jih postavlja enega poleg drugega in si tako za
mišlja novo dobo22.

Že iz teh dveh del vidimo, da ne moremo govoriti o enotnem pri
stopu. Vsakdo si tolmači arhitekturno na svoj način. Po Jencksu je 
dvojni fenomen, ki loči postmoderni klasicizem od prejšnjih stilov v 
tem, da je pluralističen, eden od mnogih pristopov, ne integralni, pu
ristični stil23.

Sklepno razmišljanje in vprašanja
Postmodernizem je eden tistih valov navdušenja za klasiko in 

antiko, ki je zajel arhitekturo po dominaciji Moderne. Obravnavani 
primeri in teoretične razprave kažejo, da gre za sedaj predvsem za poiz
kuse, narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, pri čemer ne gre prezreti 
želje, da bi ta arhitektura obogatila naš življenski prostor. Vendar je 
treba opozoriti na Zevijevo misel24, da sliko ali knjigo lahko tudi ne 
gledamo ali beremo, zgradba pa stoji vsakomur na očeh in jo moramo 
videti. Današnje zgradbe so grajene iz materialov in konstrukcij, ki 
bodo vzdržali najmanj 500 let. Zato se postavlja vrsta vprašanj pobud
nikom postmodernizma:

— Ali je arhitektura mesta in zgradb, ki to mesto sestavljajo, 
le zabava generacije ljudi, ki so naveličani dolgočasnih in enoličnih

21 Slikovno gradivo za referat je avtor prevzel po naslednjih virih: Archi
tectural Design! 45/6, 7/8, 11/12 Domus 607, 610, 608.

22 Les Arcades du Lac, Le FFF brouchure, 1980.
23 C. Jencks, op. cit.
24 Prim. B. Zevi, Pogledi na arhitekturo.
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zgradb, grajenih po zakonih industrijske logike ter izvedenih z mini
malni sredstvi?

— Ali je arhitektura le kulisa na razstavi, ki jo po kratkem času 
odstranimo?

— Ali je arhitektura postmoderne predvsem protest, nasproto
vanje, ironiziranje?

— Ali hočejo arhitekti biti le aktraktivni, drugačni in za koliko 
časa?

— Kakšen je vpliv potrošništva, reklame na arhitekturo?
— Ali je arhitektura predvsem literarna pripoved ali ima svoj 

lastni izraz?
Vprašanj je še vse polno in odgovori niso enostavni. V zvezi s 

ponovnim oživljanjem historičnih stilov pa je še vedno zanimiva Fa
bianijeva misel, da „smo šli v pogledu nazora, spoznanja in znanja 
daleč naprej, v pogledu lepote izraza pa se bomo morali Še dolgo, morda 
za vedno, učiti od starih25. Kaj je tisto, kar moramo predvsem prouče
vati pri starih, pa nam nazorno pove Violet-le Duc, ko pravi:.. . „Na
ravno je, da se zdrava pamet upira zamisli, uporabljati danes oblike, 
ki so jih razvile civilizacije antike in srednjega veka; toda kateri človek, 
ki čuti še kaj odgovornosti, bi se upal varati, da ni treba poznati, am
pak, prepustiti pozabi dosežke prejšnjih obdobij, zato da bi mogli 
ustvariti delo, ki bo te dosežke še preseglo“26.

Slika 1.

Charles Moore, Piazza d’Xtalia, New Orleans, Mississippi, 1978—79

25 M. Fabiani v uvodu h knjigi VIZENZA, Dunaj 1898.
26 E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné, Proportion.

16*



244 J. M arinko, Antika in postmodernizem, ŽA 34 (1984) 237—244

Antično arhitekturo morajo torej današnji arhitekti bolje študi
rati in iskati v njej predvsem kompozicijske pincipe, ki niso vezani na 
cas in prostor, temveč pomenijo konstanto kvalitetne arhitekture. V 
opomin nam mora biti misel A. Loosa, enega od pionirjev moderne 
arhitekture: Arhitekt je zidar, ki se je naučil latinščino.

S U M M A R Y

J. Marinko: ANTIQUITY AND THE POSTMODERNISM IN ARCHITECTURE

Antiquity has again been found a source of inspiration for new trends in 
architecture.

In Western Europe it was antiquity that laid the foundations for practically 
all branches of human activity, including architecture. It invented architectural 
elements and created architectonic composition. Antique tradition, preserved in 
the work of Vitruvius and in the remains of Roman architecture, provided the basis 
for the Renaissance theoreticians and masterbuilders, who gave the definition of 
what constituted classical architecture. Individual architectural elements were given 
their specific meaning, and firm principles of composition were put through. After 
centuries, their design, their meaning and their relation to the environment made 
them part of West-European culture.

Modern Architecture has exhausted its possibilities. Contemporary built-up 
areas do not provide favourable living conditions. In its search for the lost qualities 
of man’s environment, Post-Modern Classicism has justly demanded that the sym
bolic value of individual architectural elements (e.g. pillar, entrance, corner) should 
be re-established. What is wrong in its trend is free composition, which often appears 
as a caricature of classical as well of modern architecture


