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Апстракт 
Термин минимализам се 
сада употребљава описно 
и односи се на стил 
обележен извесним 
аскетизмом у уметности, 
архитектури и дизајну.
Почетак датира од 
Минималне уметности, 
шездесетих година 
прошлог века у САД-у, која 
се из поља сликарства и 
скулптуре проширила и на 
друге области друштва. 
Сада се налази у моди, 
музици, књижевности и 
ентеријеру, исто тако и у 
архитектури. 
Минимализам дефинише 
резултат употребе 
једноставних 
геометријских форми, 
чистих и једноставних 
линија, модуларних 
принципа, равних 
површина насталих у 
индустријском процесу 
који негира присуство било које карактери-
стике ручне израде. Што се тиче архитектуре, 
минимализам се карактерише наглашавањем 
суштинских елемената - као што је светлост, 
начин на који она пада на волумене и масе 
објеката које обликују простор и структуре. 

Линеарне структуре и суштинске геометриј-
ске форме дефинишу идентитет, али упркос 
појавној једноставности ових дела, ефекат 
који они стварају је изузетно сложен.

Кључне речи: минимализам, суштина, 
једноставност, празнина, редукција.

УВОД 
Минимализам је 

једноставно изношење 
сложене мисли – Доналд 

Џад (Donald Judd)

Од намештаја Доналда 
Џада до биоскопа 

Микеланђело Антиониа 
(Michelangelo antioni) и 

Вим Вендерса (Wim 
Wenders), од музике Џона 

Кеиџа (John Cage) до 
објеката Мис ван де Роа 

(Mies van der Rohe) и Луиса 
Барагана (Luis Barragan), 

позоришта Семјуела 
Бекета (Samuel Beckett) и 

новела Ернеста хемингвеја 
(Ernesta Hemingway), све је 

обухваћено феноменом 
МИНИМАЛИЗaM. Можда 

највише примењена 
мултидисциплинарна 

естетика прошлог века, 
минимализам наставља да 

се звучно и још увек 
наглашено креће према будућности за умет-
ност, дизајн и културу. Многа дела која су ока-
рактерисана као минимализам, извлаче своје 
ефекте из дијалектичке везе између две по ја-
вно различите форме – минимализма и мак -
симализма и уметници у складу са тра дициом 
извлаче неке необичне закључке, али увек 
при томе стварајући запањујућу уметност.

Већ готово четрдесет година уметници, 
архи   текте, критичари и историчари умет но-
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Abstract 
The term minimalism is carently used de-
scriptively to refer to a style marked by a 
certain asceticism in the art, architecture 
and design.  
It has begun from  american Minimal art 
of the 1960s in the filds of painting and 
sculpture and has filtered into other sec-
tors of society. It is now found in fashion, 
music, literature  and interior decoration, 
as well as architecture. 
Minimalisms has come to define the re-
sult of the use of simple geometric forms, 
pure and simple lines, the modular prin-
ciple, surfaces with a smooth industrial 
appearance that negate any character of 
hand-made induviduality. as far as archi-
tecture is concerned, minimalism is cha-
racterized by the emphasis on essential 
elements - like light and the way it falls 
on the volumes and masses that make 
up buildings and shape space and struc-
ture.
Linear structures and essential geomet-
ric forms define identity but despite the 
apparent simplicity of these works the 
effect they make is extremely complex.
Kee words: minimalisms, essence, simpli
city, absence,  reduction.

Драгана Василски*

* Др Драгана Василски, диа, доцент на Факултету за 
градитељски менаџмент Универзитета Унион

 Београд, Цара Душана 62-64,  
e-mail:dvasilski@fgm.edu.yu

УД
К 

72
.0

38
.4

2 
“2

0”



сти се муче око дефиниције минимализма. Да 
ли је то стил? Да ли је то дефиниција културног 
начина расуђивања, тј. естетског приступа 
кретању кроз различита поља, као што су 
уметност, архитектура, музика, модни дизајн 
и критичке дискусије? Или, да ли термин 
минимализам описује обим дизајнерских 
елемената који су доступни свуда  и у свим 
вре  менима, као што су: редукција на примарне 
геометријске форме, прав угао, индустријски 
изглед или модуларна структура?

Термин МИНИМАЛИЗАМ се сада употреб-
љава дескриптивно да укаже на стил обележен 
извесним аскетизмом у уметности, архитек-
тури и дизајну. Значење је проширено и као 

Специфични објекти. Минимализам у уметности. 

Минимализам у уметности представља апстрактно и 
геометријско сликање оства рено са базичним формама као 
што су прав угао, квадрат или коцка. У почетку, уметност оних 
који су имали било какве везе са ми ни мализмом, називана је 
различито: “ ABC Art”, “ Одбачена уметност”, “ Хладна уметност” 
или “ Примарне структуре”.

Историјски гледано, минимализам се поја вио у пракси са 
првим авангардним покре ти ма. Можемо га наћи  у 

супрематизму Казимира Малевича (Kasimir 
Malevich), у групи Де Стијл (De Stijl Group),  код 
апстрактних сликара конструктивизма или 
код Мондриана (Mondrian).

Постоји став (Ursprung, 2003.) према коме је 
минимална уметност изворна америчка 
појава, посебно повезана са врхунцем умет-
ности у свету, у Њујорку средином шездесетих 

година прошлог века. То је била декада „нових фронтова“, 
континуалног рушења баријера и делимично незаустављивог  
економског, со цијалног и културног развоја. Декаду су ока-
рактерисали неки феномени, као сексуална ре волуција и 
грађански десни покрет, али исто тако и полагање права на 
политичку до ми  нацију САД-а. Прва изложба која је при вук ла 
пажњу критичара била је изложба аутора Роберта Мориса 
(Robert Morris) 1963. Есеј “Специфични објекти” аутора Доналд 
Џада (Donald Judd) 1965. сматран је и касније читан као 
манифест минимализма.

Усаглашен прелазак из доминантног дво димензионалног у 
просторни облик, од слике до скулптуре и од објекта до 
окружења, била је карактеристика уметничке логике шезде-
сетих. Галеријски простори су ускоро постали сувише мали за 
нову уметност која се про ши рила за врло кратко време на 
широку публику. Може се рећи да Доналд Џадове (Сл. 1, Сл. 2) 
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естетска идеја или тренд на друге аспекте 
нашег живота и обухвата неке карактеристике 
као што су једноставност, формална редукција, 
чистота линије и одсуство ручне израде ради 
давања предности индустријском процесу и 
материјалима. Било како, захваљујући визуел-
ним уметностима, могуће је да се говори о 
овом термину на прецизан начин само на 
основу две базичне претпоставке: у оквиру 
историјског контекста који базира на стилу-
покрету у уметности (углавном скулптуре и 
дефиниције тродимензионалних комада из 
шез  десетих година прошлог века) или као 
сти лу са друге стране апстракције, где је 
геометрија истакнути елиминишући извор. 

Сл. 2 
Доналд Џад : 15 

безимених 
радова у 

бетону, Марфа, 
Тексас, 1980-84. 

Fig.  2
Donald Judd - 15 

Untitled works 
in Concrete, 

Marfa, Texas, 
1980-84.

Сл. 1
Доналд Џад : 
Безимено, 1968. 
Fig. 1
Donald Judd - Un-
titled, 1968. 

МИНИМАЛИЗАМ - ОРИГИНАЛНОСТ УНИВЕРЗАЛНОГ СТИЛА
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Нови звуци. Музика.

Минимализам на пољу звука по дефиници-
ји укључује сву музику која настаје од огра-
ниченог или минималног материјала.  Има ја-
сан преседан у фигури Џона Кеиџа (John Cage) 
који је креирао дело које се сматра пара-
дигмом: 4’33 тишине музички процењене и 
обухваћене у времену. Можемо отићи и више 
корака уназад, до Дебисија (Debussy)

Простор као протагонист. Декорација  
ентеријера 

Естетски тренд који познајемо као мини-
мализам је модел за савремену декорацију 
ентеријера, где је основна намера једно став-
ност простора, светлост и комбинација беле 
са интензивним бојама као сто су црна и 
црвена,  као и примена природних материјала 
и хај - тек (high-tech) производа. Нови контекст 
је наметнуо једноставност и чистоту линије у 
дизајну намештаја. Као елементи фине екс-
пресије, употребљавају се и различите врсте 
дрвета, где се обраћа нарочита пажња на при-
родно влакно. Ипак, примењују се и инду-
стријски елементи, као што су пластика, пена, 
челик и хром. Естетска концепција је при-

челичне коцке поређане у модуларним редо-
вима, Дан Флавинове (Dan Flavin) флуорес-
центне цеви (Сл.3), Карл Андреове (Carl andre) 
подне скулптуре од опеке или металних та-
њира, Роберт Морисове инсталације или Сол 
Левитови (Sol LeWitt) мрежни знаци (Сл. 4), 
говоре о тријумфу америчке скулптуре према 
свему другом опште узевши, као што је то 
својевремено било и са европским модерним 
сликарством. 

Сл. 4 
Сол Левит: Троструке варијације 
три различите врсте коцке, 1967.  
Fig. 4 
Sol LeWitt - Tripartite variations of 
three different kinds of cube, 1967.

Сл. 3 
Дан Флавин : Дијагонала 
25. маја, 1963. 
Fig. 3 
Dan Flavin - The Diagonal of 
May 25, 1963.

лагођена функцији простора, као и његовом 
односу према објектима који су унутра.

Први примери овог стила су били:
- Ser Terence Conran, лондонски ресторани 

идеално обликовани да служе маси: зидови 
су бели и  одају неутралност као и вредност 
хај - тека. Метални и стаклени намештај ви-
зуелно чини обедовање посластицом. 

- Colette, продавнице инаугурисане у Паризу 
1977,  где је бело позорница на којој се при-
казују објекти за продају. 

Ширење културе бренд имена, учинило је 
да се ексклузивни дизајнери, углавном у Лон-
дону и Њујорку, дистанцирају од главних 
струја и окрену минимализму, који је постао 
двоструко погодан јер је његова естетика 
празног иницирала да погледи пролазника 
буду чести и да, пошто су голи зидови неин-
тересантни, ти погледи склизну на поређану 
робу. Такав систем приказивања робе учинио 
је минимализам доминантном тенденциом у 
дизајну бутика фирмиране робе у 1990-тим. 
Минимализам је тако постао препознатљива 
естетика која базира на једноставности, упо-
треби беле хладне светлости, великим про-
сторима и минималним намештајем. Инте-



ресантно је да је Џон Поусон (John Pawson) 
достигао интернационално име преко реа ли-
зације бутика за америчког модног дизајнера 
Келвин Клајна (Calvin Klein), а од 1999. Клаудио 
Силвестрин (Claudio Silvestrin) је одговоран за 
“светску архитектонску слику” Ђорђа 
Арманиа (Georgio armani), тако што је дизај ни-
рао бутике Armani у 18 градова широм света.

Чистоћа линије. Мода.

„Једноставност је душа модерне елеганције“, 
Бил Блас (Bil Blass), 1992.

Средњих 1990-тих обнова Прада (Prada) и 
Гучија (Gucci) је довела до поверење према  
лук сузној одећи, иако је она сједињена са 
неопходном једноставношћу и умереношћу, 
који су карактеристични за минималистички 
стил. Аустријски дизајнер хелмут Ланг (Helmut 
Lang) се сматра за најавангарднијег од свих 
минималиста. Он представља парадигму из 
1990-тих, у стапању са европском и америчком 
културом. Италијански дизајнер Ђорђо Арма-
ни је увек имао присутан минимализам у 
своме раду, који је дефинисан употребом 
једноставних основних форми и линија које 
произилазе из мушког стила одевања  као и 
из етничких извора.

Дефиниција

Дефиниција не постоји. Минимална архи-
тектура је ултимативно све што ви желите да 
буде.

Растегљива природа термина има свакако 
везе са чињеницом да он никада није био 
дефинисан на прави начин. Не постоји ниједан 
манифест од његових носилаца (поређења 
ради, наведимо пример Манифеста Баухауса 
из 1919.), нити је икада одржана нека изложба 
која би послужила као медијско упознавање 
новог стила (као на пример излозба Interna
tional Style 1934. у музеју MoMa - Museum of 
Modern art , New York). Очигледно је да је ми-
нимална архитектура увек била на првом 
месту на дискусијама, што објашњава зашто 
термин никада није био дефинисан већ је 
увек узиман као прихваћен. Историјски пе ри-
од пре постојања минималне архитектуре 
дозволио је минималној архитектури да про-
изведе свој сопствени идентитет употребом 
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Такозвани нови класичари,  као сто су Кел-
вин Клајн или Џил Сендер (Jil Sander) предлажу 
изглед базиран на неутралним бојама и 
есенцијалној форми, изглед који базира на 
архитектури и геометрији, који би могао бити 
назван пуристичким и који не треба помешати 
са минимализмом.

Кратка прича. Књижевност.

Литерарни минимализам се карактерише 
економичном употребом речи, стављањем 
фокуса на површину описа, тако да  се од чи-
та оца очекује да преузме активну улогу у 
креирању приче, да одабере страну, а не да 
буде вођен ауторовим ставом. Кратке приче 
су приче „о пресеку живота“ обичних,  про-
сечних људи. 

На литерамом пољу, појава минимализма 
је нашла битан и значајан израз у раним 
радовима Рајмонд Карвера (Raymond Carver), 
издатих под називом Will You Please be Quiet? 
1976. Карвер је сматран као водећа фигура 
литерарног минимализма. У ову групу аутора 
спадају и Ернест хемингвеј (Ernest Heming-
way) као и ирски аутор Самјуел Бекет (Samuel 
Beckett), познат по својим минималистичким 
комадима и прози.

МИНИМАЛИЗАМ У АРхИТЕКТУРИ  -  ЈЕДНОСТАВНОСТ

технике разумљивих препорука, а да никада 
раније није себе постављала или излагала 
чину да то уради. У извесном смислу мини-
мална архитектура је користила минималну 
уметност као номинални референтни простор 
у значењу да се свака врста архитектуре, у 
било ком смислу, ако изгледа тако да изазива 
осећања на минималну уметност, аутоматски 
назива минимална архитектура. 

Један од покушаја да се постигне све обу-
хватна дефиниција појаве минимализма у 
архи  тектури потиче од Масима Вигнелија 
(Massimo Vignelli): ”Минимализам није стил, 
он је став, начин постојања. То је основна 
реакција на галаму, очигледну галаму, на неред 
и вулгарност. Минимализам је чежња за 
суштином ствари, не за њиховом појавом. 
То је упорно трагање за чистотом, испо ља
вање несабијеног ентитета, трагање за 
озбиљ ношћу и тишином, услови присуства 
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У књизи Minimalisms (Zabalbeascoas i Mar-
cos, 2000) као и у делу Architettura minimalista 
(Bertoni, 2002.) fotografije gradjevina Волтера 
Гропијуса (Walter Gropius) и Мис  ван де Роа 
(Mиes van der Rohe)  се налазе поред илу стра-
ција скулптура Доналд Џада, сугеришући да 
минимална уметност функционише као врста 
везе између савремене архитектуре и европ-
ског високог модернизма, представљеног 
кубизмом и покретима Де Стијл и Баухаус. 

У ретроспективном покушају да поједно-
ставимо ствари, можемо идентификовати две 
стране: модернизам и постмодернизам. Они, 
које ми данас описујемо као модернисте, ви-
дели су претњу постојећем систему културних 
вредности, од касног 19-ог века (јасноћа, ква-
литет, аутентичност, аутономност, исто ријат). 
И данас, неки архитекти деле ово мишљење, 
они минимализам не користе, али користе 
многе формалне сличности. 

Они који се данас описују као постмодер-
нисти ( средином 1960-тих термин још није 
био у употреби) идентификовали су себе са 
новим уметничким вредностима минималне 
уметности (присуство, изглед, површина, по-
пу лација, однос према месту, ван временска 
димензија). За већину архитеката, углавном 
Европљана, термин постмодернизам је иза-
зивачки. У супротности са многим уметници-
ма који разумеју овај термин као специфичан 
и културно логичан, архитекти намеравају да 
га интерпретирају као име за један ван вре-
менски стилски програм који датира из 1970-
тих. Тако, према појединим приступима, ми-
ни  мализам се посматра или као бастион про-
тив колапса од модерних вредности, или као 
бренд име за ново, или као симбол америчког 
тријумфа, или као континуитет европске тра-
диције. За неке то је позоришна бина  деге не-
ративне уметности која лежи на коленима 
испред дизајна, моде и потрошача, по другима 
то је потпуно супротно: гаранција да су ауто-
номија и историја уметности инкомпатибилне. 
Због тога, минимализам не описује историјску 
појаву  већ је материјал за једну константну 
дискусију, поље на коме се одмерава снага 
између нових и старих уметничких вредности, 
између америчке и европске културе, између 
уметности и архитектуре.

Студија случаја

Минимализам у архитектури је архи тектон-
ско искуство које добија облике индивидуално 
у естетски развијеним срединама: у Јапану, 

дубине простора, простор као неизмерно 
пространство. Минимализам се креће ван 
времена, он је огроман, направљен је од отме
них једноставних материјала, то је непо
крет ност перфекције, представља саму суш
тину, ослобођен свих бескорисних сумњи, не 
празан али комплетно дефинисан као цело
вит, у свом сопственом постојању”.( Bertoni, 
1999. стр.226)

Развој

Идеја минимализма у архитектонским ра-
справама  између 1980. и 1990. се издвојила 
од дискусија о минималној уметности. Ако би 
неке сличности између објеката и ентеријера 
и наглашених аспеката минималне уметности 
биле приказане, онда би то било са најфор-
малнијим афинитетом. 

У Лондону је 1996. изашла књига Minimum 
Џона Поусона у којој је аутор направио избор 
слика и радова  као резултат истраживачког 
пројекта кроз време и простор, који може 
бити коинцидентан са временом и простором 
живота. Књига је имала велики одјек.

На симпозијуму одржаном у Краљевској 
академији уметности (Royal academy of arts) у 
Лондону, 1998. године изнета су имена најзна-
чајнијих уметника минимализма, али (са пар 
изузетака) учесници нису спомињали кон-
кретна уметничка дела или теорију из 1960-
тих, у намери да развију дискусију као и да 
спрече спуштање на ниво „цистерцијанског 
бутика” (Jencks, 1999. стр.9)

“Минимализам води себе у духовност, али 
исто тако води  себе и у куповину” (Jencks, 
1999. стр.16), поглед на историју уметности је 
свакако оправдан.

“За термин минимализам, без обзира шта 
се под тим подразумева, сигурно је да се ко рени 
налазе у минималној уметности, тј. суб јекту 
који може бити прецизно лоциран у исто рији  
уметности“ ( Zumthor, 1998. стр. 24)

У свом излагању на лондонском симпо зи-
јуму, Меги Тои (Maggy Toy) је реферисала о 
„уклањању орнамента“ са гледишта Адолф 
Лосовог (adolf Loos) текста  „Ornament und 
Vebrechen“ (Toy, 1999. стр.7)

Под термином минималне архитектуре, 
Пи  тер Мареи (Peter Murray) подразумева „ ре
дукцију архитектуре  на њене најосновније 
облике простора, светлости и масе“ 
(Zumthor, 1998. стр.14). Он се укључио у 
дискусију са Мисовим чувеним “less is more”.



Мексику, Шпанији, Португалу, Аустрији, Не-
мач кој, Швајцарској и САД-у. 

Као свака тенденција, минимализам у архи-
тектури није хомоген, већ је сачињен из не-
колико суб-тенденција:

“Лондонски минимализам”’ – дефинисан 
хладном елеганциом и контролисаним ума-
њи вањем Џон Поусона  као и неких других 
архи теката (као што су: Tony Fretton, David 
Chipperfield или David adjaye).

Џон Поусон (John Pawson) 
- Издао је зна чајну књигу, МИНИМУМ, која је несумљиво, на 

енглески начин, представљала манифест архитектуре 
минимализма. Према многима он је лична реинкарнација 
минимализма у архитектури ( Сл.5, Сл.6).

“Медитерански минимум” - кога карак те ришу  тачно 
калкулисани елементи који треба пре свега, да унесу лепоту 
медитеранског пеј сажа.  Претстављају га архитекти: 

Клаудио Силвестрин (Claudиo Sиlvestrin) 
- “Чврст, али не застрашујуће, елегантан, али без раз

метања”, и као речи Вилијема Шек спира (William Shakespeare) 
у хамлету “Еле ган тан али не екстравагантан”, дело Клаудио 
Силвестрина је све ово у највишем домету. “Увек покушавам да 
пронађем равнотежу. Равнотежу где, на пример, не постоји 
више сукоб измедју материјала. Равнотежу у којој нема 
контраста. Крајњи циљ је увек да се про нађе равнотежа 
измедју светлости и те жине, измедју празнине и пуних тела...” 
(Сл. 7, Сл.  8)
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Сл. 6
Џон Поусон: Предворје, хотел 
PUERTA AMERICA, Мадрид, 
Шпанија, 2005. 
Fig. 6
Јоhn Powson, Lobby, Hotel Puerta 
Amerиca, Madrid, Spain, 2005.

Сл. 5
Џон Поусон : Кућа у 
Намачкој, Немачка, 2003. 
Fig. 5
Јоhn Powson - House in 
Germany, Germany, 2003. 

Сл. 8
Клаудио Силвестин: 
Галерија Донели, 
Ирска, Вел. Британија, 
2001. 
Fig. 8
Claudиo Sиlvestrиn -  
Donnelly Gallery, 

Сл. 7
Клаудио Силвестин : 
Апартман, Лондон, 
Вел. Британија, 2001. 
Fig. 7
Claudиo Silvestrin - Ca-
nal Building Apart-
ment, London, UK, 
2001. 
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Едуардо Сото де Мора (Eduardo Elisio 
Machado Souto de Moura) 

- Двадесет и више последњих година се 
посветио, готово искљу чиво, пројектовању 
једнопородичних стамбе них објеката, чије 
разлике се могу сагледати и проценити само 
кроз пажљиво проучавање детаља, употребу 
материјала или светлости. (Сл. 11, Сл. 12).

Алберто Кампо Баеза (alberto Campo Baeza) 
- Његово дело More wиth less служи за 

пример и опредељује његово припадање ши-
рем контексту. “Ја предлажем есенцијалну 
архитектуру идеја, светлости и простора. 
Архитектура је унета у постојање помоћу 
светлости... Светлост је есенцијални мате
риал у конструкцији архитектуре... Простор 
је обликован формом преко минималног, неоп
ходног броја елемената погодних у превође њу 
идеје са прецизношћу.“ (Сл. 9, Сл. 10).

Сл. 10
Алберто Кампо Баеза: 
Де Блас кућа, Мадрид, 
Шпанија, 2000. 
Fig. 10
Alberto Campo Baesa De 
Blas House, Madrid, 
Spain, 2000.

Сл. 9 
Алберто Кампо Баеза Центар за 
иновативну технологију - Инка, Мајорка, 
1995. 
Fig. 9
Alberto Campo Baesa Centre for Innovatиve 
Technologиes, Inca, Majorca, 1995. 

Сл. 12
Едуардо Сото де Мора 
Брага стадион, Брага, 
Португал , 2004. 
Fig. 12
Eduardo Souto de 
Moura Braga House, 
Braga, Portugal, 2004.

Сл. 11 
Едуардо Сото де Мора Бајао кућа , 
Бајао, Португал , 1993. 
Fig. 11
Eduardo Souto de Moura Baiao 
House, Bajao, Portugal, 1993.  



“Швајцарски минимум” – у којој традиција високо квалитетне 
швајцарске производње је инкорпорирана у архитектуру. 
Архитекти: Gigon/Guyer (Сл. 13, Сл. 14)  i Diener&Diener (Сл. 
15, Сл. 16) између осталих.

Како би се оградили од културног кон флик та, немачко – 
швајцарски архитекти су раз ви ли радикалну редукцију која 
надмашује чак и Мисово разумевање “less is more”. Мис је реду-
ковао архитектонски омотач у циљу да открије логику 
структуре, а ови архитекти су учинили да структура нестане 
потпуно у ентеријеру затвореног блока. Зграда престаје да 
буде зграда са намером да постане потпуно објекат који не 
представља нити своју функцију нити конструкцију, већ само 
интелектуалну идеју о реду у коме се огледају хаотични услови 
окружења.
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Сл. 16
Динер и Динер: Стамбени блокови, 
Амстердам, Холандија, 1995-2001. 
Fig. 16 
Diener& Diener - KNSM - and 
Java-Island Apartment Blocks, 
Amsterdam, The Netherlands, 
1995-2001.  

Сл. 13
Гигон и Гујер : Музеј уметности у Винтертуру, 
Швајцарска, 1993-95. 
Fig. 13
Gigon&Guyer -Extension of the Winterthur 
Museum of Art, Winterthur, Switzerland, 
1993-95.  

Сл. 14
 Гигон и Гујер : Контролна станица, 
Цирих, Швајцарска, 1996-99. 
Fig. 14 
Gigon&Guyer- Switching Station, Zurich, 
Switzerland,  1996-99.

Сл. 15
Динер и Динер : Шопинг 

центар, Луцерн, 
Швајцарска, 1995-2000. 

Fig. 15
Diener&Diener - Migros 

Shopping Centre and 
Klubschule, Lucerne, 

Switzerland, 1995-2000. 
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Тадао Андо (Tadao ando)
 - Један од првих архитеката у свету који је 

у поље архитектуре увео минимализам, и 
сада је најутицајнији мо дел за његово 
представљање. Архитекта који је од глаткости 
свог бетона направио свој лични тржишни 
знак, случајно у раним осам десетим годинама 
прошлог века, тј. пре појаве архитектонског 
минимализма.  Његова лична интерпретација 
јапанске естетике се проширила као нови 
језик међу архитектима у Ја па ну тако да  је 
његов утицај на данашњу архитектуру Јапана 
фасцинантан. (Сл. 19, Сл.  20).

Ван ових група постоје и серије хариз мати-
ч них индивидуа, и сваки од њих у извесном 
смислу репрезентује своју личну тенденцију. 
Они су овде наведени као претставници јез-
гра онога што се данас уопштено обухвата 
пој мом  минимализма у архитектури.

Луис Бараган (Luis Barragan) 
- Тишина, мирноћа, осећај времена које још 

стоји и обезбеђује духовност у Барагановим 
каснијим радовима (исто као што репрезентује 
изван редан пример форме у архитектури 
који је у потпуности имун на све друге утицаје, 
сем оних личне и унутрашње природе), 
несумљиво су допринели новим генерацијама 
минима ли ста да се оријентишу у својим 
покушајима. (Сл. 17, Сл. 18).

Сл. 18
Сопствена кућа - канцеларија : 
Мексико сити, 1947. 
Fig. 18
Luis Barragan house - office, 
Mexico City, 1947.

Сл. 17
Луис Бараган : 
Кућа Франциска 
Гилардија, 
Мексико сити, 
1977. 
Fig. 17
Luis Barragan - 
Franscisco Gilardi 
House, Mexico City, 
Mexico, 1975-77. 

Сл. 19
Тадао Андо : Конгресни центар 
Витра, Веил на Рајни, Немачка, 
1993. 
Fig. 19
Tadao Ando - Vitra Conference 
Pavilion, Weil am Rhein, Alemania, 
1993. Сл. 20

Тадао Андо: 
Пулицерова 

фондација за 
уметност, Сент Луис, 

Мисури, САД, 2001. 
Fig. 20

Tadao Ando Pulitzer 
Foundation for the 

Arts, Missouri, USA, 
2001.
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Херцог и де Мерон (Herzog&deMeuron)
- Наша цивилизација тежи да редукује димен зије простора на 

слике простора у другом сми слу, на две димензије као последицу 
раз воја техничке слике која замењује замишљену слику. За њих 
суштину претставља развој стратегије нове слике, стратегије 
која ће сру шити свакодневно  опажање и поставити пи та  ња 
уместо да задовољава сувишне потребе, с обзиром да је ово 
већ учињено комер ци јал ном теле визијом и великом порцијом 
тако зване савремене архитектуре. Они, са својим 
манипулацијама слика, материјала и типоло гије, зау зимају у 
неком смислу антагонистич ки приступ према својим колегама у 
минимализму и због тога могу бити укључени у ову кате горију 
само под промишљеним ограничењем (Сл.  21, Сл.  22). Сл. 22

Херцог i Мерон : Зграда 
контроле железнице, Базел, 
Швајцарска, 1994. 
Fig.  22
Herzog&deMeuron Signal 
Box, Auf dem Wolf, Basel, 
Switzerland, 1994.

Сл.  21
Херцог i Мерон: Галерiја Гец колекцiје, 
Мiнхен, Немачка, 1992. 
Fig.  21
Herzog&deMeuron - Goetz Collection, 
Gallery for a Private Collection of Modern 
Art, Munich, Germany, 1992.

Сл. 24
Петер Цумтор : Музеј 
уметностi, Брегенц, 
Швајцарска, 1997. 
Fig. 24
Peter Zumthor- Kunsthaus, 
Bregenz, Switzerland, 1997.

Петер Цумтор (Peter Zumthor) 
- захва љују ћи свом капацитету да дозволи стварима  да буду 

опажене за оно зашто оне заиста јесу, Цумтор би требало да се 
сматра једним од нај радикалнијих архитеката минимализма. 
Он је употребио занатски приступ материјалу да би удахнуо 
нови живот аури пролазности времена и региона. Често је ци-
тиран као главна фигура минимализма , мада он сам негира 
било какву везу са покретом. (Сл. 23, Сл. 24).

Сл. 23
Питер Цумтор:  
Термална бања 
Валс, Валс, 
Швајцарска, 
1996. 
Fig. 23
Peter Zumthor 
Thermalbad Vals, 
Vals, Switzerland, 
1996.
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Шигеру Бан (Shigeru Ban) 
- Његова стваралачка философија је да 

пројектује једин ствени слободни и отворени 
простор кори стећи  рационалну структуру 
бетона и нови конструктивни метод. Он трага 
у испитивању постојећих конструктивних ме-
тода употреб ља  вајући лако набавне 
материјале, при чему користи  иновативни, 
никада  раније остварени грађевински и кон-
структивни систем.  Како би постигао свој 
циљ, иде преко емпиријских покушаја (и гре-
шака) и непрекидно користи нове откривене 
технологије у свом пројек товању. Његов рад 
је усмерен ка развоју концептуалне чистоће, 
кроз поновно дефинисање естетике, просто-
ра, материјала и структуре. 
Наглашено је његово интересовање и опреде-
љеност за развој папирнатих цеви као главних 
грађевинских структура. (Сл. 25, Сл. 26).
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Сл. 25
Шигеру Бан: Кућа са зид 
заве  сом, Итабаши, Токио, 
Јапан, 1995. 
Fig. 25
Shigeru Ban - Curtain Wall 
House, Itabashi, Tokyo, Japan, 
1995. 

ЗАКЉУЧАК
Минимализам у архитектури или начин 

постојања, како га је  афирмисао М. Вигнели. 
Тешки путеви постојања у овом хаотичном 
старту новог миленијума, када речи као хар-
монија, равнотежа, мирноћа, тишина, духов-
ност изгледа да имају оскудну вредност.

Начин постојања који данас више него 
икада раније осећа хитност и потребу да се 
пробије из бескрајног, опојног спиралног 
кретања које нас обавија. Потреба да се про-
нађе, најзад, место на свету где да се живи  и 
да се ужива у осмишљеном простору, непро-
ценљива чистота и екстремно задовољство 
мистериозних и чудноватих једноставних 
објеката са меланхоличном свесношћу.

Начин постојања  који позива на стоп, на 
па узу која је неопходна да би се поново 
вредновала ситуација о томе које потребе 
треба задовољити, пауза која је потребна  на 
много различитих начина, која је већ била 
потребна кроз време у историји, али која сада 
изгледа много обавезнија него икад.

Минимализам у архитектури је савре-
мена сензитивност, која живећи ван сваке 
религије, одбацује надмоћни матери ја-
лизам  и преузима трагање за духовношћу  
као новим принципом прогреса .

Сл. 26
Шигеру Бан: Гола кућа, Кавагое, 
Саитама, Јапан, 2000. 
Fig. 26
Shigeru Ban - Naked House, 
Kawagoe, Saitama, Japan, 2000.


