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Štruktúra prednášky:

Overovacia/kritická séria  sérií desiatich rodinných resp. víkendových domov 
1967-1975/1983

Konštruovaná interpretačná séria desiatich architektonických diel 1947-2002
napísaná 2008



Overovacia/kritická séria  sérií desiatich rodinných resp. víkendových domov 1967-1975/1983

Jej súvislosti a nadväznosti a základné pojmy



Eisenmanovo formalistické a štrukturalistické obdobie



Sila štvorca: v neskoršom období je aj 
navrhovaný záhybový mrakodrap Dom Maxa
Reinhardta pre Berlín 1992, konštruuovaný
otáčaním dvoch štvorcov po Möbiovej páske



Pojmy z dizertácie Formálne základy modernej architektúry 1963, školiteľ Colin Rowe

Generická forma: centrálna a longitudiálna a špecifická forma.  generická forma je má inheretnú
geometrickú syntax  danú povahou geometrického telesa



Špecifická forma popri geometrickej skladbe rešpektuje aj prírodné, spoločenské, kultúrne 
alebo individuálne požiadavky a rodí sa z koordinácie geometrickej skladby a požiadaviek

S A C R U M PROFANUM



Eisenmanov text Poznámky ku konceptuálne architektúre z roku 1971. Komentuje diela a texty aj Sol
Le Witta a Donalda Judda usiluje sa odlíšiť povrchové perceptívne sémantické a syntaktické významy 
od hľbkových, konceptuálnych, sémantických a syntaktických významov a hľadá možnosti 
konceptuálnej architektúry

Sol Lewitt ABCD 9, 1966



Cituje Noama Avrama Chomského: Syntaktické štruktúry 1957:  pojmy generatívnej 
gramatiky: Frázová štruktúra a transformačné pravidlá generatívnej gramatiky: hĺbková a 
povrchová štruktúra

Okrúhly štvorec sa zobudil
Peter práve vstal

Peter bol zobudený



Rosalind Krauss má jeden z troch textov v knihe Houses of Cards z roku 1987. Názov jej textu 
je Smrť hermeneutického fantómu. Materializácia znaku v diele Petra Eisenmana. Ďalšie texty 
napísal Peter Eisenman s názvom Chybné čítanie Petra Eisenmana a  Manfredo Tafuri s 
pomenovaním Meditácia Ikara. Rosalind Krauss v roku 1977 publikovala štúdiu v časopise 
Október, ktorej dala názov Poznámky k indexu: Umenie sedemdesiatych rokov v Amerike.

Peter Eisenman v texte Aspekty modernizmu: dom Domino a samoreferenčný znak z roku 
1980 používa pojem samoreferenčný znak, ktorý postupne nahradí indexovým znakom



Séria desiatich domov z rokov 1967-1975 pomenovaná Houses of Cards a pridružených domov  
11a, House El Even Odd a Fin D OU T Hou S z rokov 1978-1983. Rekapitulovaná v knihe 
Houses of Cards. Texty k prvým dvom domom Eisenman publikoval v katalógu Five architects
editor Colin Rowe

House I, Barenholtzov pavilón hračiek postavený, Princeton, New Jersey, 1967-1968,realizované



Generatívna séria  Domu I



Spochybnenie konštrukčných funkcií stĺpu a 
rozložením priestorov podľa syntaktických 
pravidiel aj funkčných významov priestorov:
architektonické prvky sa stávajú 
samoreferenčné





Pohľady do interiéru Domu I.



Peter Eisenman Dom II. Hardwick, 
Vermont 1969-1970, realizované



Generatívna séria Domu II.









Peter Eisenman House III (Millerov dom) Lakevil, Connecticut 1969-1971, realizované







Peter Eisenman Dom IV Falls Village, Connecticut 1971, nepostavený







Dom V 1972, nepostavený a dom VI, Cornwall, Connecticut 1975, realizovaný



Kniha Houses of Cards nedokumentuje celú sériu, ale len domy I.-VI. Ide o nejaký zámer?
Odpoveď je v Eisenmanovom texte Chybné čítanie Petra Eisenmana, ktorého prvá kapitola má
nadpis Dislokácia a metafyzika architektúry. Ten naznačuje, že výsledky série domov I.-VI. sa 
pre Eisemana samého stali problematické. V čom? Možno to ukáže rekapitulácia doterajších 
výsledkov série:

1 Séria doposiaľ prebiehala tak, že domy I. až VI. tvorili líniu, ktoré navonok utvárali biele 
drevené „kartónové“ rodinné domy a súčasne vzhľadovo modely domov, stenami, stĺpmi,
prekladmi a otvormi, premenlivej štvorcovej formy. Vonkajšia forma nezobrazuje vnútorné 
usporiadanie, ktoré je nehierarchické.

2 Nielen každý dom bol členom série, ale súčasne každý bol výsledkom generatívnej série 
„frázovania a transformácii“: každá séria začínala jednoduchými geometrickým telesom 
kockou alebo kubusom na štvorcovej podstave a ten sa delil podľa vnútornej inheretnej
syntaxe takejto generickej formy. Prvá odlišnosť od Sol LeWitta

3 Geometrické frázovania a transformácie dostávali špecifické formové interpretácie: plocha rezu
sa mení na stenu, línia prieniku zasa na stĺp či pilier, kockové alebo kubusové objemy na 
priestory  a podobne. Zároveň sa však všetky takto interpretované prvky spätne zmnožujú a 
znovu strácajú konštrukčné a funkčné významy. Druhá odlišnosť od Sol LeWitta.



4 Každá generatívna séria každého jedného domu otvára vždy nové možnosti  koordinácii a 
diferencií generickej a špecifickej formy, hĺbkovej a povrchovej skladby odkazuje na 
predchádzajúcu a nasledujúcu bez toho, aby prekračovala autonómny rámec týchto odkazov

5 Okrem týchto odkazov každý dom nadväzuje alebo diskutuje s určitými modernistickými dielami, 
ale spôsob ako to robí nie je  čisto alebo výlučne perceptívny, ale skôr vnútorný hĺbkovo 
syntaktický

Aký je zmysel takéhoto počínania?

A  Hľadanie vlastnej pozície medzi modernou a postmodernou: medzi abstraktnou syntaxou 
a znakovosťou: je to hra moderny proti moderne: moderna autonómnych foriem hrá proti 
moderne sociálnych projektov a utópií

B  Hľadanie možností konceptuálnej architektúry

C Preverovanie samoreflexívnej verzie „greenbergovskej modernosti“

D Hľadanie a preverovanie základných podmienok architektonickosti v rámci vnútornej autonómnej
diskusie, hľadanie „znakov“ architektonickosti



Dom VIII, 1975 nerealizovaný
z druhej polovice série



Peter Eisenman Dom X, Bloomfield Hills, Michigan 1975, nepostavený, koniec série









nerealizovaný



Fragment  generatívnej série domu Fin dOu T Hou S a pohľady zo štyroch strán
1983, nepostavený, vystavený v roku 1985



Aké pokračovanie má séria domov VII.-X/ XIa a Fin d ou T hou S?

1 Domy VII-X a suplementy sú pokračovaním série ako série generatívnych sérií,  
čo sa navonok zmenilo, je, že delenie vystriedalo oddeľovanie a domy začali 
mať podzemnú a nadzemnú časť a skladajú sa z neúplných štvorcov. Analógia 
so Sol Lewittovými Variáciami nekompletnej otvorenej kocky

2 Pokiaľ domy I-VI hrali implicitnú hru kritiky metafyziky architektúry ako kritiky   
prítomnosti (fyzických, konštrukčných a materiálových prvkov a fyzicky 
vymedzeného prázdna) a pôvodu (významov, funkcií a meradla)  domy VII-X 
začali s explicitnou kritikou metafyziky architektúry pomocou modifikácie štvorca 
alebo kocky

3 Kritika metafyziky architektúry sa odohráva nielen ako kritika prítomnosti a 
pôvodu, ale kritika pôvodu sa obracia na sám pôvod celej série: štvorec. Hrá sa 
hra štvorca proti štvorcu so zachovaním štvorca ako rámca.

4 Kritike pôvodu štvorca napomáhajú tri nové operácie dislokácia štvorca a 
samopodobnosť štvorca a jedna staronová obsiahnutá implicitne už v delení
práca s mierkami a meradlom „scalling“ 



Dislokácia štvorca mimo centra Samopodobnosť štvorca: strácame schopnosť
vybrať pôvodný počiatočný tvar



5 Dislokácia umožňuje vznik el foriem, ktoré sa stávajú vďaka samopodobnosti a zmene mierky
„základnými“ prvkami série : nesú v sebe pamäť štvorca a jeho inheretnej syntaxe ale sú
súčasne aj jeho spochybnením a imanentnou kritikou ako východiska

6 Séria generatívnych sérií sa tak mení spätne na sériu kritiky a spochybňovania metafyziky
architektúry  a jej záverečná časť na metakritickú sériu vlastných východísk „misreading“

7 pracuje sa so sériou ukončených diel, generatívnou sériou vznikania diel, sériou sérií a meta
sériou umožňujúcou kritiku východísk architektúry vôbec ale aj vlastných východísk



„postštrukturalistické“ obdobie



Casa Il Girasole 1947-50, Farnworth House 1946-51, Kongresový palác 1962-64, Adlerov dom1954-55

Vanna Venturi 1959-64,  Strojnícka fakulta 1959-63, Cintorin San Cataldo 1971-78, Knižnica Jussieu 1992-93

Židovské múzeum 1989-1999,  Budova P.B. Lewisa 1999-2002

10 domov, ktoré sa stali predmetom Eisenmanových textových interpretácií



Betonový vidiecky dom, model 1924 ,  Dom v Krefelde 1927-1930, Barcelonský pavilón 1929, Vila Tugendhat 1929-1930: 

Eisenman sleduje
generatívny rad vzťahov
steny a stĺpu až po Farnsworth House
použil postup tvorby domov z prvej série 
ako interpretačný kľúč na výklad
diel iných architektov



Farnsworth house 1945-1951, Domino 1914, Crown Hall 1950-1956, Národná galéria 1962-1967 

Eisenman sleduje variácie stĺpu predsadeného na fasádu a tento pohyb spolu s variáciami priestorov 
uzavretých, poluzavretých a otvorených sa stávajú dokladom premeny architektonického diela na
architektonický text a jeho interpretáciou sa nachádza „miesovská“ podoba neozhodnuteľnosti



Akú povahu má takáto „podivuhodná“ interpretačná séria ? Ak je to séria, tak potom séria čoho?

1 10 vybratých domov nespája na prvý pohľad nič.

2 Eisenman odhaľuje, že domy predsa len niečo spája: každý vedie  celkom určitú 
vnútroarchitektonickú diskusiu s  historickými architektúrami a súčasne s dielami, ktoré im v 
tvorbe toho ktorého architekta predchádzali, respektíve, ktoré vybraté diela iniciovali.

3 Každý z desiatich domov je v celkom špecifickom zmysle výsledkom vlastnej generatívnej série. 
To je náznak podobnosti so sériou 10  domov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov dokonca 
aj s náznakom frázovania  a transformačných pravidiel

4 Najpodstatnejšie: domy spája určitá charakteristika, ktorú Eisenman nazýva „nerozhodnuteľnosť“
tá je výsledkom jeho „close readingovej“ analýzy a interpretácie. Tá sama opakuje vždy určité 
kroky: napríklad mení diela na texty, rekonštruuje vnútroarchitektonickú diskusiu

5 „Nerozhodnuteľnosť“ je spoločnou a súčasne vždy odlišnou vlastnosťou každého navonok 
neporovnateľného domu. Nerozhodnuteľnosť prehlbuje diferenciáciu interpretácie

6 Ide teda o konštruovanú sériu tejto vlastnosti alebo charakteristiky. 10 kánonických domov je sério
nerozhodnuteľností: tá nie je znakom ani modernosti ani postmodernosti



Čo spája a čo diferencuje obe série?

1 spája ich na prvý pohľad počet prvkov oboch sérií, ale oddeľuje ich to, že prvá číslo 10 
prekračuje, druhá ho zachováva

2 spája ich to, že Eisenman tvorivé postupy z prvej série transformoval na kroky analýzy a 
interpretácie a naopak interpretačné postupy musí zaujať v prvej série pri výbere definitívnej 
verzie

3 spája ich teda aj postup interpretácie, ktorý je v prvej sérii implicitne prítomný v druhej sa stáva
hlavným nástrojom a témou

4 prepája ich aj to, že dielova a interpretačná séria sa opierajú o vlastné podsérie: prvá o 
generatívne a druhá o rekonštrukcie nadväzností a premien  architektonického myslenia

5 spája ich to, že obe sú založené na predstave autonómnosti architektúry, čo je v prvom prípade
garantované výlučne syntaktickými pravidlami a vznikom diela, v druhom prípade krížením 
rôznych autorských vývinových línií vždy však stelesnených v konkrétnych riešeniach 

6 odlišuje ich aj to, že prvá je v druhej fáze autokritickou a druhá je len vnútorne kritická
7 napokon ich odlišuje zásadne to, že prvú rámcuje „platónsky“ štvorec a druhú premenlivá

podoba nerozhodnuteľnosti
Každá má iný zmysel: prvá testuje autorskú pozíciu a s ňou spojenú predstavu architektúry
druhá testuje možnosti interpretácie architektúry a mení zaužívané významy pojmov a nástrojov
napríklad kánonickosti alebo postupu close reading
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