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Прегледни радН  АУЧНИ РАДОВИ

О СВЕТЛОСТИ У АРХИТЕКТУРИ МИНИМАЛИЗМА
Архитектура без светлости није архитектура (Алберто Кампо Баеса) 

Апстракт
Поље интересовања човека је директно повезано са 
визијом и илузијом, а оне опет са светлошћу. Живимо 
у ери када је светлост као категорија промене изузетно 
наглашена, па је разумљиво да као што „сви путеви воде 
у Рим“, у архитектури сви путеви воде према светлости. 
Историју архитектуре можемо да посматрамо и као приказ 
објеката који су се креативно адаптирали на светлост. Једно 
средиште посматрања је веза између онога што људи виде 
и конструкције зграде. Архитекти се ослањају на светлост 
и њену способност да открије форму као начин креирања 
те везе. Одговарајуће комбинације различитих типова 
светлости пружају, за познаваоца, бесконачне могућности у 
архитектури. Кроз историју, светлост је увек представљала 
централну тему у архитектури: од најстарије сакралне 
архитектуре  посвећене Сунцу, преко комбинације директне 
и индиректне светлости у Аја Софији, тешке светлости 
романике или  тежње готике да организује светлост у циљу  
обезбеђења просторне напетости, и даље преко барока, као 
једне алхемије светлости и Бернинијевих табела за мерење 
светлости, до Корбизјеа, Рајта и Миса.
Бројни су  примери, данас, који показују различите аспекте 
светлости у архитектури. Ако се бавимо светлошћу, можемо 
поставити бројна питања: Да ли је  светлост супстанца у 
архитектури? Зар није историја архитектуре управо трагање 
за разумевањем  и доминацијом над светлошћу? Да ли 
је наше време право, време када имамо сва средства 
погодна за финалну доминацију светлости? У архитектури 
минимализма светлост се третира и као материја и као 
материјал. Када употребимо аксиом „Architectura sine luce 
nulla architectura est“, Баеса (Alberto Campo Baeza), ми  тада 
кажемо да нема архитектуре која је могућа без светлости. 
У раду, кроз примере који следе, разматрају се различити 
аспекти светлости у архитектури минимализма. То су: 
форма - геометрија - линија, транспарентност - стакло  - 
прозори, сенке - материјали - тишина, рефлексија - вода 
- композиција, боја - бело - универзалност. Трансформација 
простора помоћу светлости може се спровести на више 
начина. Овде су наведени неки од њих, сагледани кроз 
призму минимализама.
Кључне речи: светлост, боја, сенка, архитектура, 
минимализам, форма, транспарентност,  рефлексија.
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THE LIGHT IN THE ARCHITECTURE oF
 MINIMALISM

Architectura sine luce nulla architectura est
 (Alberto Campo Baeza)

Abstract
Field of interest of man is directly linked to the vision and 

illusion,  and they again with the light. We live in an era when 
the light as a concept of changes is very emphasized, so it is 

understandable that as „all roads lead to Rome“, in architecture 
all roads lead to the light. We can look at an architectural history 

as a display of objects that are creatively adapted to the light. 
one focus of observation may be the connection between what 

people see and the construction of building. Designers rely on 
light and its ability to discover the form as a way of creating 

these links. Appropriate combinations of different types of 
light provide for the connoisseur, the infinite possibilities in 
architecture. Throughout history, the light has always been 

a central theme in the architecture: the oldest religious 
architecture dedicated to the Sun, through a combination of 
direct and indirect light in the Hagia Sofia, the heavy - light 

Romanesque or Gothic aspiration to organize the light in order 
to provide the spatial tension. or through the baroque, as 

well as an alchemy of light and Bernini’s table for measuring 
light, to Corbusier, Wright and Miss. There are many examples 

today, which show different aspects of light in architecture. 
If we design by light, we could ask many questions: Is light a 

substance in architecture? Is not the history of architecture, 
just a quest for understanding and domination of light? Is our 

time the right time when we have all the means suitable for the 
final domination of light? Light is treated, in the architecture of 
minimalism, as a matter and as a material. When one uses the 

axiom "Architectura sine luce nulla architectura est", Alberto 
Campo Baeza, one then can say that there is no architecture 

that is possible without light. In this paper, through 
examples that follow, the autor considers the different 

aspects of light in architecture minimalism. They are: form - 
geometry - lines, transparency - glass - windows, shadows 
- materials - silence, reflection - water - composition, color 

- whiteness - universality. Transformation of space with 
light can be implemented in several ways. Here are some of 

them, all in the light of minimalism.
Key words: light, architecture, minimalism, shadow, 

reflection, color.
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је као соларни сунчани квадрант. Сати би се окретали у 
средини, на поду који је био брижљиво исполиран од стране 
грчких занатлија. Диск дана би лежао тамо као златни штит“, 
записала је Јурсенар (Marguerite Yourcenar) у свом роману 
„Хадријанови мемоари”.
Постоји више врста природне светлости: „У стара времена, 
када су људи осећали потребу да имају природну светлост 
изнад својих глава, нису то могли да учине, јер да су 
направили отворе у крову, вода, ветар, хладноћа и снег би 
им ушли у кућу. Није се могло ништа учинити да би се добила 
та светлост. Само су се богови у Пантеону усудили да то 
учине. У њихову част, Хадријан је уздигао ту архитектуру, са 
предосећањем да ће се досећи вертикална светлост” (Archi-
tectural Design, 1994, стр.108).

„Светлост и осветљење су неодвојиви делови форме и 
простора. То су ствари које креирају амбијент  и стварају 
утисак места, као и израз структуре куће који говори о 
функцији у њој и око ње. Светлост истиче текстуру, осветљава 
површине и даје живост и живот“ -  Ле Корбизије.
Кроз историју, светлост је централна тема у архитектури. 
Светлост анимира вредности, она је та која нам открива об-
лике, отвара дубине простора. „Светлост је опијум архи тек те 
и сенка његових форми“, каже Јан Ричи (Ian Ritchie, 2002). 
Свет без светлости би егзистирао као апсолутна владавина 
мрака. Светлост уносимо у унутрашњи простор архитектуре 
да бисмо му дали димензију, боју, живот. Пол Елијар (Paul 
Eliard) у песми каже: „Саградили смо куће да се у њима очува 
светлост, да ноћ више не би делила  живот“ (Nietzsche, 2002, 
str 98.). „Више светлости“  рекао је Гете (Johann Wolfgang von 
Goethe) на самртничкој постељи. Послао је своју пасторку 
Отилију да отвори прозор пре него што је склопио очи заувек. 
Дакле, светлост је живот, почетак и његово трајање. И прва 
писана реч од Бога се заснива на светлости: „Бог рече: Нека 
тамо буде светлост. И тамо је била светлост. И Бог виде да 
је светлост била добра. И он издвоји светлост из мрака. Он 
назва светлост дан, а таму ноћ, и постојало је јутро и вече. 
Дан је постао прво стварање“ (Стари завет, Постајање 1;2).
У историји архитектуре, најстарији извор светлости, коме су 
приписивана божанска својства, било је сунце. Најстарија 
сакрална архитектура: Стоунхенџ у Британији (Сл.1), Пантеон 
у Риму (Сл.2), пирамиде Маја на Јукатану у Мексику (Сл.3). 
„Храм (Panteon, Pantheos), отворен, тајновит, замишљен 

Увод
Шта је архитектонска чаролија ако није креација ове чудесне 
присности између човека и простора преко светлости? 
Архитектура је „зналачка, чиста и коректна игра маса на 
светлости“ – Корбизије (Le Corbusier).
Осветљење је свакако најважније средство које архитекти 
имају на располагању, јер представља допуну сваком 
аспекту пројекта, почевши од оног најосновнијег нивоа 
(видљивост боје, облика и текстуре), па преко различите 
количине светлости до трансформације простора. Баеса  
(Alberto Campo Baeza) каже: „Чињеница је да је архитектура 
без светлости ништа, и мање него ништа“ (Bertoni, 2004. 
стр. 182). Светлост је неухватљива и као таква удахњује 
живот материјалима и моделује душу неког објекта. Одувек 
је  природна светлост у зградама утицала на човеково 
понашање и услове живљења.  „Трасирао сам форму свог 
путовања, не преко идеје или камена, већ  помоћу ваздуха и 
светлости“ (Paz, 1979. стр.56). Познато је да светлост смањује 
стрес, као и осећај неудобности код корисника. Нови развој 

у стратегији пројектовања је усмерио наше интересовање 
према игри светлости у простору, боји и утицају које 
природно осветљење има на човека. Дневна светлост 
се константно мења и варијабле простора захтевају 
употребу доброг светлосног пројектног процеса који се 
заснива на сензибилитету архитектуре и принципима 
пројектовања ентеријера. Мур (Ian Moore) каже: „За места 
у којима живимо најважније ствари су светлост, простор 
и проветравање“ (Cerver, 1997. стр.142). Корисници 
окружења објекта могу да изнесу успех пројектантских 
ефеката. Са данашњим обновљеним интересовањем за 
одрживи развој, дневно осветљење треба да постане  један 
од најбитнијих чинилаца за разматрање, њему се све 
више придаје пажња и ставља се, приликом доношења 
пројектантских одлука на оно место које му припада по 
важности. Било како било, светлост је више од осећања, 
мада је способна да мења људска осећања и натера нас да 
дрхтимо у најдубљем делу нашег бића.

КРОЗ ИСТОРИЈУ – различите врсте природне светлости

Сл. 1. 
Стоунхенџ у Британији     

Fig. 1. 
Stonehendge, England     
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дијагоналног положаја. Градитељи готике су редуковали 
масу својих катедрала на линије структуре са намером да 
максимално прошире површину стакла. Европске готске 
катедрале инспиришу поштовање као архитектура боје и 
светлости. Катедрале су биле представници човечанства, 
и светлост која се у њих уливала кроз умрљане стаклене 
прозоре одражавала је јединство средњег века са 
светлошћу. Готика је светлосно одушевљење које претвара 
ове невероватне просторе у растући пламен. Ми мислимо 
и пишемо да је готика остварила невероватну магичност  
управо усмеравајући свој развој до крајњих могућности 
досезања светлости, више светлости. Прецизније, ми можемо 
мислити и писати да оно што је готика учинила јесте рад 
са  светлошћу као материјом. Пошто су знали да светлосни 
зраци долазе  дијагонално, они су продужили своје прозоре 
по висини како би могли да ухвате ове дијагоналне, готово 
вертикалне зраке, знајући оно што би тек данас било могуће. 
Више од организовања камена да ухвати светлост, готику 
можемо сагледати и као жељу да организује светлост, како 
би материјална светлост обезбедила просторну напетост. 
Посебан ефекат је стварала светлост која се преламала кроз 
многобројне мале површине обојеног стакла на розетама. 
Катедрала у Шартру (Сл.5), названа „видљива душа“ 
Средњег века, има велику монументалност и лакоћу облика, 
што повећава узбудљиво, емоционално и духовно искуство 
при уласку у њу. Постигнут је квалитет бестежинског стања 
осветљеног преко витража, који се шири нагоре и споља. 

Сл. 2. 
Пантеон у 

Риму        
Fig. 2.

 Pantheon, 
Rome

Сл. 3. 
Учмал, Јукатан, 
Мексико
Fig. 3. 
Uxmal, Jucatan, 
Mexico  

Антемије из Трала и Исидор из Милета су Аја Софијом у 
Истанбулу (Сл.4) направили велико чудо, и светлошћу а не 
само димензијама њене легендарне куполе. Сунце баца 
своје зраке у дивергентним правцима и захваљујући његовој 
удаљености од земље, они стижу као да су паралелни. Шта 
се затим дешава унутар ентеријера Аја Софије, која прима 
светлост из свих својих високих прозора као да их осветљава 
пуно сунаца? Шта се дешава када се светлосни зраци саставе 
унутра, стварајући невероватне ефекте? Једноставна тајна је 
пронађена у тачним димензијама и дебљини ових прозора, 
које чине да је рефлектујућа светлост готово исто толико права 
као и директна тешка светлост, и ефекат је величанствен. 
Мудра комбинација оба извора, директне и индиректне 
светлости је тајна формула за чудо. У романици, све је било 
тешко и масивно. Тешки зидови романских базилика бацали 
су своје  сенке у ентеријер, где је као нож продирала и тешка 
светлост.
Гледајући развој историје архитектуре, светлост је увек била 
хоризонтална, продирући вертикалне равни, зидове, као што 
је и логично. Пошто сунчеви зраци падају дијагонално изнад 
нас, велики део стварања у историји архитектуре може бити 
разматран као покушај да се трансформише хоризонтална 
или дијагонална светлост у светлост која може да се појави 
вертикално. Управо то је оно што је постигнуто у готици, која 
се не сме схватити само као жеља да се постигне највећи 
квантитет светлости, већ фундаментално, као тежња како 
постићи највишу могућу вертикалну светлост из њеног 

Сл.5. 
Катедрала у 
Шартру, 
Француска
Fig. 5. 
Catedrala Notre 
Dame, Chartres, 

France

Сл.4.
 Аја Софија, 

Истамбул, Турска, 
532-537. г .  

Fig. 4. 
Hagia Sophia 

Istanbul, Turkey 
(532-537)  
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Сл.6.
 Кенотаф за Њутна, 1784.                       
Fig.6. 
Cenotaph to Newton“, 1784       

Сл.7.
 Алхамбра, Гранада, Шпанија
Fig.7. 
Alhambra, Granada, Spain

он  сам открио “... ту врсту архитектуре коју обликују сенке...“ 
(Bule, 2002. стр.43): „То је нови пут који сам открио и, ако се не 
варам, уметницима неће бити испод части да њим крену, јер 
уметност узбуђења због ефеката светлости припада архитек-
тури...“ (op.cit., стр.23). Сенке светлости су биле његово вели-
ко средство рада у архитектури. У време барокног периода, 
људи су покушали да преокрену светлост помоћу генијалног 
механизма који претвара хоризонтално преузету светлост у 
светлост која може под рефлексијом понекада да буде вер-
тикална светлост. И то један степен више вертикално него 
што је постигнуто у готици. Овај чаробни транспарент барока 
остварио је Нарцисо Томе у дивној Катедрали у Толеду (Seidler, 
2004, стр. 231) Поставља се питање: да ли су архитекти Ку-
патила у Алхамбри (Сл.7) били свесни какво су невероватно 
чудо остварили тиме што су направили отворе у својим ку-
полама? Ови отвори нису употребљени само да би се освет-
лио простор, који би морао бити приватан, већ је то било и 
базиликално природно отварање, како би се пустила пара из 
купатила. Било како било, можда и несвесно, отворима горе, 
изнад свега, омогућено је да стигне чврсто светло које је про-
дирало кроз простор као нож. Фасцинантно је да се у овим 
собама, гледајући како се светлост помера и мења, осећа 
као да се додирује неко иње. Било би још интересантније да 
се тамо човек и купа. Чак и данас, још увек је могуће, у не-
ким турским купатилима са просторима те врсте, видети где 
пара у свом пресеку са чврстом светлошћу чини да  природна 
материја ове беле светлости буде више опипљива.
Да би се та материја могла користити као материјал, мора 
се контролисати. Као што ће Едисон (Thomas Edison) касније 
пронаћи електрично светло, Бернини (Gian Lorenzo Bernini), 
скулптор, сликар и архитекта, али пре свега велики мајстор 
светлости, пронашао је нешто тако једноставно и пуно 
генијалности као што је „Бернинијево светло“ („Luce alla 
Bernina“). Бернини, између осталог и светлосни мађионичар, 
направио је своје сопствене табеле за мерење светлости, 
које су биле врло сличне онима које се данас користе за 
израчунавање конструкције: методичне и прецизне. Он је 
знао да светлост може бити мерена и класификована, као 
и сва материја која је вреднована и која може бити научно 

За време ренесансе, куполе су представљале божанску 
доминацију црквене конструкције. Светлост је уносила 
унутра, преко куполе и других извора, осећај да је та купо-
ла уствари рефлектовано небо, уоквирено и прожето ме-
тафизичким особинама. Купола је место где је божанска 
светлост била очекивана и симболизована. Са тежњом да 
се повећа количина божанске светлости, ренесансне цркве 
су употребљавале савремену науку, као што су то чинили 
и Галилејеви оптички експерименти. Ретки су ренесансни 
црквени кровови у Италији који имају отвор кроз који јаки 
снопови светлости улазе тако да линија светлости трасира 
пут кроз цркву, поштовање према Богу и науци. Један од 
највећих уметника тога доба, Микеланђело (Michelangelo 
Buanarotti), као сликар, скулптор и архитекта, употребљавао 
је светлост као интегрални део просторних композиција. У 
гробници Медичи (Guiliano de’Medici), Библиотеци Ричето 
(Library Ricceto) и куполи цркве Светог Петра у Риму, он је 
скулптурално обрадио простор, истовремено и дословно и са 
светлошћу. У Екстази Свете Терезе у Капели Корнаро и на Сте-
пеништу владалаца (Scala Regia) у Ватикану, површине својих 
скулптура и архитектуру је подесио тако да драматично при-
ме и рефлектују светлост.
Барок је својеврсна алхемија светлости, где се мудра меша-
вина дифузне светлости пробија кроз ваздух, сигурна, спо-
собна да произведе у тим продорима, у простору неописиве 
вибрације. У бароку се светлост употребљавала тако што је 
представљала ехо откровења савремене науке, укључујући 
открића Декарта (Descartes), Њутна (Newton), Галилеја 
(Galileo), Кеплера (Kepler) и Паскала (Pascal). У осамнае-
стом веку француски архитекта Буле (Etienne-Louis Boullee) 
је пројектовао Кенотаф за Њутна („Cenotaph to Newton“, 
1784). Зграда, која није никада саграђена, представљала 
је својеврсну прославу Њутновог истраживања светлости 
(Сл.6). Била је замишљена као перфектна сфера, са отвори-
ма који су представљали галаксије на сферичном плафону. 
За време дана човек је могао да стоји унутар сфере и гледа 
небо. По ноћи сфера би слала напоље снопове светлости 
славећи Њутнове вештине. Идеја светлости као изражајног 
средства у архитектури је стална, али Буле је мислио да је 
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контролисана. Употребљавајући различите изворе видљиве 
светлости, он је прво креирао хомогено окружење са ди-
фузном светлошћу, генерално са севера, којим је дао свет-
лост простору. Потом, после њеног центрирања уз помоћ 
геометријских форми, удесио би да светлост провали унутра 
у конкретној тачки, скривајући њен извор од очију посма-
трача и стварајући сопствени канон „Чврстог светла“ („Luce 
gettata“) на тај начин што ју је постављао у положај звезде 
тог простора. Контраст, почетна граница између оба типа 
светлости, доноси тензију том простору, производећи први 
део архитектонског ефекта. Чврста светлост, у видљивом 
кретању, игра изнад невидљиве дифузне светлости, која је 
у тихом мировању.
Познато је да је, много година касније, Корбизје пронашао 
неке кључне странице ових вредних белешки у књижари са 
половним књигама у Паризу, и да је знао како то да паметно 
искористи. Своју дефиницију архитектуре он је засновао на 
светлости. Његова најбоља дела, Роншан (Ronchamp, Сл.8), Ла 
Турет (La Turet, Сл.9), показују да је савршено овладао, свесно 
и намерно, ефектима светлости у простору, како споља и уну-
тра, тако и као психолошком, врло важном димензијом ар-
хитектуре. Био је у могућности да светлост контролише врло 
прецизно. Употребио је тако пуно те чврсте светлости, како 
би конструисао непревазиђени Студио Озенфан (ozenfant, 
Сл.10), који представља теорему о дифузној светлости. 

Сл.9. 
Ле Корбизије: 
 Ла Турет, Француска, 1973 – 60
Fig. 9. 
 Le Corbusier: 
La Tourret, France, 1973 – 60

Сл.8. 
Ле Корбизије: Роншан, 1955.
Fig. 8. 
Le Corbusier: Notre Dame du Haut, 
Ronchamp, 1955

Сл.10. 
Студио Озенфан, 1922.
Fig. 10. 
Le Corbusier: Studio Ozenfant, 
Paris, France, 1922.

Досетљиво конструкционо решење прекривања мале зупча-
сте тестере произвело је материјалну раван дифузне светло-
сти, преко непрекидног провидног крова. Тада, конвертујући 
угао различитих плоча стакла, потребан скуп линија креира 
невероватан триедар дифузне светлости, о чему савремена 
архитектура још увек не размишља довољно. Очевидно је да 
треба истаћи да се чврста светлост може увући унутра, када 
је објекат оријентисан према југу,  како би могао да прими 
разливену светлост, која се касније распоређује у праву меру. 
То је та јужна, чврста, драматична разливена светлост  која 
производи оне спектакуларне ефекте способне да вам од њих 
застане дах.
И Рајт (Frank Lloyd Whright) је имао слично поштовање према 
светлости, тврдио је  да су стари архитекти радили са сенкама, 
а да модерни раде са светлом: “Све више и више ми изгледа 
да светлост улепшава зграде“ (Wright, 1977, стр.125). Мен-
делсон (Erich Mendelsohn), према Шарпу (Sharp, 1966, стр.78) 
је мислио да светлост даје ефекте покрета масама објекта. 
Модерна архитектура је наставила свој поход према 
транспарентности и отварању према светлости и природи 
кроз употребу челичних рамова, путем редукције масе и 
преко широке употребе стакла. Мисова Кућа Фарнсворт 
(Farnsworth House, Сл.11), која је сва у стаклу, сигурно је 
најпознатији пример овог модернистичког идеала. То је 
зато што је непрекинут простор, а Кућа Фарнсворт је његова 

Сл.11. 
Мис ван де Ро: Кућа 
Фарнсворт, Илионоис, 1946-
50 
Fig. 11. 
Ludwig Mies van der Rohe: 
Farnsworth House, Plano, Il-
linois, 1946-50
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парадигма, такође ствар светлости. Јасна и тачна количина 
светлости, или транспарентности, чини да тај простор има 
нешто што говори врло извесно о непрекидности простора, 
која је досегнута са тако великим напором у модернистичком 
покрету. Требало је Мису много дугих година да би саградио 
тако вредан објекат. Да би се досегао тај тешки континуитет 
у непрекидном простору, он мора бити контролисан, његове 
димензије и пропорције морају бити доминантне, тако да могу 
бити ефектне, заједно са светлошћу. Модернистички покрет, 
пошто је срушио зидове, проузроковао је поплаву светлости 
коју још увек покушавамо да контролишемо. И нагласио је 
употребу стакла. Стакло има тенденцију да је невидљиво и 
архитектонска фасцинантност у вези са транспарентношћу је 
усмеравала на невидљиво и на редукцију. Нит која повезује 
историју достигнућа у архитектури је тражење нових путева 
величања пресека између зидова и природе, тежња да се 
ухвати моменат и уоквири место где светлост улази у објекат. 
На овај начин, дифузна светлост би нормално била увучена 
унутра ако би се архитектура оријентисала према северу, да 
би на тај начин обезбедила ту мирну рефлектујућу дифузну 
светлост, која даје ефекте умирујућег одмора. Свесни ових 
чињеница, схватамо да можемо да тражимо и употребљавамо 
различите квалитете које нам светлост пружа у зависности од 
оријентације у простору и у времену. Можемо, због тога, да 
изнесемо разлике између чисте и плаве јутарње светлости, 
када гледамо према истоку,  и оне између топле златне 
светлости сумрака када се оријентишемо према западу, 
знајући да су оба типа  светлости базиликално хоризонтални. 

Бројни су  примери, данас, који показују различите аспекте 
светлости у архитектури. Сваки за себе показује како архитекти 
манипулишу са овим животно датим аспектом природе  да би 
учинили своје присуство опипљивим као фокус архитектуре. 
Употреба светлости као суштинског архитектонског елемента 
је широко распрострањена. Кроз просторна открића у овој 
ери, религиозно тумачење светлости је значајно мање, али 
уместо тога она је постала метафора за истину, што се може 
сагледати у следећим примерима:

Црква Духовног Срца, Алман Вепнер (Allman Sattler 
Wappner), Минхен, Немачка, 2000. Елегантну суштину 
овој цркви омогућавају два бокса, смештена један у 
другом (Сл.12). Једноставан правоугаони волумен првог 
бокса, затворен капцима од јавора који су постављени у 
мрежу од бетонских оквира, је затворен стакленом кожом 
другог бокса. Софистицираност пројекта произилази из 
међусобног односа ова два елемента. Око улаза, капци су 
густо постављени, док спољна кожа од стакла постаје мање 
транспарентна. Око олтара она постаје млечно непрозирна, 
јер светларник кога формирају прорези између два слоја, 
пропушта светлост унутра. Тако олтар почиње да плива у 
топлој светлости зрака из спољњег окружења. Без обзира 
на строги језик минимализма, објекат прати вековима стару 
традицију у погледу пројектовања цркава, који се односи на 
ентеријер (Атлас, 2004, стр. 502).

Сл.12. 
Алман Вепнер: Црква Духовног Срца, 

Минхен, Немачка
Fig. 12. 

Allman Sattler Wappner: Church of the Sacred 
Heart, Munchen, Germany

Црква у Бечу, Хајнц Тесар (Heinz Tesar), Аустрија, 2000. 
У средишту високих административних зграда, овај објекат 
представља снажно решење, али које је истовремено 
и танано осећајно (Сл. 13). Аутономна позиција унутар 
просторног контекста је остварена тако што је цео волумен 
објекта закошен у одсносу на осу. oбјекат је остао доста низак 
и употребљен је необичан материал – цео објекат је обавијен 
нерђајућим челиком. Фасаде су на известан начин гравиране 
отворима који означавају дуалитет на релацији ентеријер – 
екстеријер. Атмосфера ентеријера је светла и топла, јер моно-
хроматске површине ентеријера, наглашавају игру зрака 
природне светлости која продире кроз отворе (Atlas, 2004, 
стр. 550).

Црква Св. Франциска, Рипл Рипл (Riepl, Riepl Architekten), 
Стеир, Аустрија, 2001.
Основа објекта је врло једноставна (Сл. 14). Динамичност 
омогућавају унутрашњи простори који формирају неку врсту 
просторне хијерархије у мењању атмосфере. Лођа обезбеђује 
добродошлицу и служи као прелаз између светог и светов-
ног. Стална светлосна инсталација америчког уметника Кеита 
Сониера (Keith Sonnier) унутар стаклене коцке, отвара капелу 
према небу. Она формира јаку визуелну атракцију, нарочито 
ноћу, тако да делује као замена за конвенционални црквени 
торањ. Даје енергију једноставној маси објекта цркве (Atlas, 
2004, стр. 539).
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Сл.14.
Рипл Рипл: Црква Св. 

Франциска, Стеир, Аустрија. 
Fig. 14. 

Riepl, Riepl Architekten: St 
Franziskus Church, Steyr, 

ПРИСТУП СВЕТЛОСТИ У АРХИТЕКТУРИ МИНИМАЛИЗМА 

У архитектури минимализма светлост се третира и као 
материја и као материјал. Када Баеса (Alberto Campo 
Baeza) употреби аксиом „Архитектура без светлости није 
архитектура“ („Architectura sine luce nulla architectura est“), он  
тада каже да нема архитектуре која је могућа без светлости. 
Неопходан материјал би био изгубљен. У минимализму 
и један од најважнијих материјала. Идеја о томе да је 
светлост материјал, данас, изгледа много више као научна 
чињеница,  а не као уметничка креација, јер је светлост скуп 
електромагнетних таласа. Светлост није нешто неодређено, 
дифузно, што је преузето као допуштено јер увек постоји. 
Светлост, са или без корпускуларне теорије, (Њутново 
схватање с краја XVII века према коме се светлост састоји 
од корпускула које се крећу огромном брзином.) је нешто 
специфично, прецизно, непрекидно. Она је чињенично стање, 
мерљива количина материје, без обзира где је. Ово физичари 
одлично знају, а архитекте понекад игноришу.
„Тежиште гради простор, светлост гради време и пружа разлог 
времену. Постоји централно питање архитектуре: и контрола 
тежишта и дијалог са светлошћу. Будућност архитектуре 
зависи од нове могућности схватања ове две појаве...“ (Baeza, 
1999, стр.12). Светлост, исто као и гравитација, је нешто неиз-
бежно. На срећу, неизбежно за архитекте, јер се архитектура 
дефинитивно креће кроз историју захваљујући управо овим 
двема основним чињеницама, светлости и гравитацији. Ако 
се сукоб око савладавања и уверавања у озбиљност оваквог 

Сл.13. 
Хајнц Тесар: Црква у Бечу, 
Аустрија / 
Fig.13. 
Heinz Tesar: Church Donaucity, 
Wien, Austria

дијалога настави са њима, развијаће се оно најбоље у архи-
тектури, јер трагање за светлошћу и дијалог са њом доводи 
до највиших вредности. Тада се открива  неопходна подудар-
ност да је једино светлост та која може да истински савлада 
гравитацију. Зато, када архитекта ухвати у замку сунце и 
светлост, имајући јединствен простор формиран са више или 
мање тешким структурама, потребно је да ту светлост придо-
да поду како би се пренела основна снага гравитације. Тада 
светлост уноси брзину и чини да простор плива, да лебди, да 
лети. Аја Софија, Пантеон или Роншанп су неоспорни докази 
ове необичне реалности. 
Светлост у архитектури има исто толико материјалности 
као и зид/стена. „Величанственост и брилијантност камена,  
који очигледно изгледа да сија само захвајујући сунцу,  
први су у доношењу простора неба и таме ноћи у светлост 
дана. Чврстоћа храма чини невидљиви простор ваздуха 
видљивим“, Хајдегер (Martin Heidegger, 1997, стр. 45). Тако 
је камен, та стара стена, трансформисан у најмодернији 
материјал у рукама Миса (Ludwig Mies van der Rohe). Челик 
и стаклене површине нису рођени ни из чега. Ова два 
материјала, која су направила револуцију у архитектури, увек 
су била скривена. Данас, концепција нових идеја омогућава 
да се од њих продукују просторна чуда. Можемо ли онда да 
закљичимо да је кључ пронађен у апсолутном разумевању 
онога што је светлост као материја, материјал, као модеран 
материјал? Да ли можемо да схватимо да је стигао моменат 
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исказивањем постаје могућа) Је светилиште уметности / 
Је благо сенки (материјали стварају сенке, сенке припадају 
светлости).“ Ово је објекат (Сл.15) у коме су класицизам, 
академизам и зен-филозофија изједначени и стопљени, 
преко светлости, у врсту архитектонског синкретизма 
(Powson,1996, стр.70).
Преко приступа проблемима светлости, можемо да уочимо и 
разлике између појединих архитеката, као што су, на пример, 
Мура (Souto de Moura) и Сиза (Alvaro Siza). Док су обојица 
дубоко забринути за приступ светлости, у опусу Сизе светлост 
открива облике (на пример: Музеј савремене уметности 
у Порту, 1999, Сл16.) док код Муре открива празнину и 
драматични квалитет материјала који је у свом природном 
стању (на пример: Кућа Баиао, Баиао, 1990-93, Сл. 17.).
Приступ светлости у архитектури минимализма можда 
најбоље осликавају речи шпанског архитекте Баесе (Alberto 
Campo Baeza):
„Архитектура је унета у постојање помоћу светлости.
Без светлости архитектура је ништа.
Светлост је есенцијални материјал у конструкцији архитек туре. 
Светлост је оно што креира релацију, напетост између човека 
и архитектонског простора“  (Baeze, 1997).

у историји архитектуре, изненађујуће узбудљив моменат 
када морамо да се суочимо са светлошћу. Схватити светлост, 
доминација светлости, „нека тамо буде светлост“, и тамо би 
светлост. Највиши унутрашњи, најуниверзалнији материјал 
је тако усправљен као централни материјал за грађење, за 
обликовање простора. Тако, архитекта поново препознаје 
себе као креатора, као виртуоза у свету светлости. Ми знамо 
да материја не може бити креирана, или уништена, или 
трансформисана. Због тога, уместо о модерним материјалима, 
требало би да ригорозно говоримо о материјалима у 
модерном смислу, што доносе векови рефлексије коју ми 
уживамо да модификујемо. Као и увек, када је све речено и 
учињено, питање је мисли, приступа.
Тако, на пример за Кана (Luis Kahn), ниједан архитектонски 
простор није простор ако нема природно осветљење. 
Примењивао је дуализам тишине и светлости. Многи његови 
пројекти су започели проучавањем природног осветљења у 
окружењу. Кан је написао књигу „Светлост је тема“ о томе како 
је пројектовао Уметнички музеј Кимбел (Kimbell Art Museum) 
у Форт Ворту (Fort Worth, Texas), 1966-72.,  у којој је записао: 
„Тишина светлости / Светлост тишини / Почетак њиховог 
укрштања / Је јединственост / Је надахнуће (где жеља за 

Сл.17. 
Сото де Мура: Кућа Баиао,  
Баиао, Португалија, 1990-93.
Fig. 17. 
Souto de Moura: Baiao House, 
Baiao, Portugal, 1990-93.

Сл.15. 
Луис Кан: Уметнички 
музеј Кимбел, Форт Ворт,  
Тексас, 1966-72.
Fig.15. 
Luis Kahn: Kimbell Art 
Museum Fort Worth, Texas, 
1966-72.

Сл.16. 
Алваро Сиза: Фондација 
Сераивес Музеј савремене 
уметности, Порто, 
Португалија, 1999. 
Fig. 16. 
Alvaro Siza: Serraives Founda-
tion, Museum of Contemporary 
Art, Porto, Portugal, 1999. 
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РАЗЛИЧИТИ АСПЕКТИ СВЕТЛОСТИ У АРХИТЕКТУРИ МИНИМАЛИЗМА

ФОРМА - ГЕОМЕТРИЈА - ЛИНИЈА
Геометрија је једна од примарних могућности преко које архитекте могу да се из-
разе у простору. Корбизје је на ову тему обрадио свој Модулор. У минимализму, 
геометрија је препознатљив елемент, нарочито форма коцке (бокса) (Василски, 
2008, стр. 18). Линије су основни елементи геометрије. Комбинација базичних 
форми са светлом даје снажне просторе. Став према светлости, у ери у којој се 
брзина светлости у потпуности може контролисати, је евидентан. У следећим при-
мерима, у том контексту су представљени  радови чије су површине драматично 
приказане помоћу светлости. Ови примери производе активно и немирно про-
сторно истраживање светлости, која  као елеменат учествује у обликовању форми 
у архитектури минимализма. Несумљиво је да светлост, поред једноставности, 
представља основну парадигму минимализма (Василски, 2010. стр. 29).

Тадао Андo (Tadao Ando): 
Црква светлости, Ибарака, Осака, Јапан, 1987-89. 
Мада су од средине 1980. објекти Тадаа Анда почели да се отварају према споља, 
Црква светлости, у Ибараки, Осака, представља пример бетонске кутије која је углав-
ном затворена према споља (Сл.18). Правоугаона основа приземља је исечена под 
углом од 15 степени, помоћу слободно стојећег зида који раздваја улазни простор 
од простора цркве. У зид олтара Андо је урезао крст, који се шири према бочним зи-
довима, дозвољавајући на тај начин светлости да продре у унутрашњост иначе го-
тово мрачног простора. Под и црквене клупе су направљени од једноставне тамне 
дрвене даске. Светлост у својој скулптуралној форми је пресудан елеменат у овом 
простору који се танко урезује према олтару. У овом објекту Андо је јасно концен-
трисао енергију простора и, као и у другим његовим објектима, стварна величина 
постаје безначајна у поређењу са простором који се доживљава. Својом променом 
интензитета, рефлексијом и контрастом који ствара са сенкама, светлост продире 
у цркву и сугерише посетиоцу не само хришћански симбол крста већ такође и кру-
гове времена и природе. Извор светлости нам пружа импресију бесконачности. 
Примењујући радикалну апстракцију и редукцију, Андо је успешно креирао један 
од најтрансцеденталнијих црквених простора у скоријој архитектури. 

Петер Цумтор (Peter Zumthor): 
Музеј уметности Брегенц, 1990-97. 
„Вишеслојна фасада је независна зидна конструкција која се хармонизује са 
ентеријером и делује као временска заштита, модулатор дневне светлости, светлос-
них сенки и као термички изолатор. Таваница изложбених просторија  … састоји се 
од светлости ухваћене у стаклу... Море стаклених панела. Ми осећамо како зграда 
апсорбује дневну светлост, позицију сунца … И свесни смо модулације светлости  
проузроковане невидљивим али ипак приметним спољним окружењем.“ Цумтор 
(Bertoni, 2004, стр.162).
Музеј стоји као бокс светлости на обалама Боденског језера (Сл.19). Његова 
унутрашња светлост је увек променљива, зависи од типа изложбе која се уну-
тра одвија, од тога које је доба дана и које су боје на небу. Зграда је пројектована 
тако да ухвати светлост целом својом површином, и онда да је дистрибуира кроз 
нивое галеријског простора. Стаклена фасада је слободно стојећа структура у ме-
талном раму. Она, такође, штити унутрашњу бетонску структуру од кише и ветра. 
Између свака два галеријска нивоа постоји комплетан спрат који је потпуно празан. 
Галеријски спрат је бетонски бокс без врха: таваница је начињена од стаклених па-
нела. Количина светлости је довољна да се неке изложбе одржавају без вештач-
ке светлости. Она ослобађа зидне површине од потребе за отварањем прозора. 
У Брегенцу, стереометрични Музеј уметности је нарочито осетљив на интензитет 

Сл. 18. 
Тадао Андо: Црква 
светлости, Ибарака, 
Јапан.
Fig. 18. 
Tadao Ando: Church of 
Light, Ibaraka, Japan.

Сл. 19.
 Петер Цумтор: Музеј уметности, 
Брегенц, Швајцарска, 1990 – 97. 
Fig. 19. 
Peter Zumthor: Kunsthaus, Bregenz, 
Swissland, 1990 – 97.
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светлости која се рефлектује са језера, на које он гледа, као 
и на празнину променљивог неба. Ноћу, објекат изгледа као 
лампа. „Са спољне стране, зграда изгледа као лампа. Она 
апсорбује променљиву светлост на небу, измаглицу на језеру, 
она рефлектује светлост и боју и пружа интимност својим ста-
новницима у зависности од угла посматрања, дневне светло-
сти и времена“ (Bertoni, 2004, стр.162).

Михаел Габелини (Michael Gabelini): Џил Сандер шоу-
рум (Jil Sander Showroom), Милано, Италија, 1998. 
У овом ентеријеру (Сл.20), линеарност унутрашњег зида је 
појачана узаним отвором који је креиран повлачењем та-
ванице од спољњег зида. Простор представља композицију 
хоризонталних линија, које су формиране помоћу свет-
лости. Тако, светлост са таванице врши поделу простора 
на различите функционалне зоне. Габелини употребљава 
светлост као скулпторални материјал. Она, заједно са дру-
гим материјалима, даје софистицирани луксуз ентеријеру и 
приказује сву сложеност минимализма.

Сл. 21. 
Марсел Дишан: Велико 
стакло, 1915-1923. 
Fig. 21. 
Marcel Duchamp: Large 
Glass,1915-1923.

Сл. 20. 
Михаел Габелини: Џил Сандер 

шоурум, Милано, Италија.    
Fig. 20. 

Michael Gabelini: Jil Sander 
Showroom, Milan, Italy.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ - СТАКЛО  - ПРОЗОРИ

Чувено Мисово "мање је више “, које се користило у Баухаусу 
у односу на декорацију, а данас представља синоним за 
минимализам, може се превести перфектно на транспарентност 
- мање је више искрености, више видети, више експеримената 
и на крају више простора. Транспарентност постиже  савршену 
равнотежу између суптилности доброг пројекта и архитектуре, 
тако да на крају обе говоре истим језиком - језиком искрености 
и интегритета.
Година 1914. не само да обележава почетак уништавања 
историјских камених фасада градова широм Европе, већ је 
исте године Белгијанац Фурко (Emil Fourcault) изумео метод 
за комерцијалну производњу великих стаклених површина 
равног стакла. Ране генерације модерниста одмах су постале 
занесене револуционарним потенцијалом ове транспарентне  
технологије. По први пут у људској историји постало је могуће 
замислити зграде, програме, итд – “да не буду тамо”, да не 
буду зграде чије присуство би представљало извесну  врсту 
одсуства, чија форма не би имала израз. Тако се све промени-
ло када се равно стакло појавило на сцени. Оно је апстрактно, 
тако апстрактно као да нема текстуру, толико неутрално да 
нема сопствени израз. Мис је искористио овај нови врху-
нац апстракције, која је кулминирала у његовом  пројекту 
за небодер Фридрихштрасе, у пројекту који је радикалан 
у систематској примени равног стакла, у којем је постигнут 
степен транспарентности неупоредив чак и са савреме-
ним пројектима у којима се примењују далеко напредније 
технологије обраде стакла. Као што би рекао Мис: “Готово 
ништа” (“Beinahe nichts“).
Уметничка скулптура Дишана (Marcel Duchamp) „Велико стак-
ло“, („Large Glass“, 1915-1923); Сл.21, била је почетак у употре-
би стакла, као медијума у области  уметности, да би касније 
постала база за будуће културне идеале. „Велико стакло“ 
је било само по себи наративно, говорило је  о релативите-
ту и укључивало у своју конструкцију идеје о индустријској 
продукцији. „Велико стакло“  је било произведено из мас 
- продукта, индустријског стакленог прозора са челичним 
оквиром. Истовремено када је Дишанова скулптура била 
презентована у јавности, стакло и транспарентност су по-
стали базични за покрете у архитектури у раном двадесетом 
веку. Као што је Ширбарт (Paul Scheerbart) написао у својој 
утопијској књизи „Стаклена архитектура“  („Glass Architektur“, 
1914): „Без стаклених палата, живот постаје терет.“ Од Тауто-
вог (Bruno Taut) оријенталног „Стакленог павиљона“ („Glass 
Pavilion“, Koeln, 1914) до небодера који је Мис осмислио 1919. 
а реализовао тридесет година касније, Сиграма (Seagram 
Building, New York, 1954-1958); од Корбизијеовог зида-завесе 
до Џонсонове (Philip Johnson) „Стаклене куће“ („Glass House“, 
New Canaan, 1949), стакло је са својом бесконачном кристал-
ном површином коришћено и као алегорија и као модел мо-
дерности.
Модернизам у нама савременој архитектури је уморан 
од употребе стакла. Стакло уноси екстеријер у ентеријер. 
Његова транспарентност дозвољава светлости да продре 
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у унутрашњи простор док се бави визуелним спајањем са 
спољним светом. Савремено напредовање у технологији 
стакла  укључује електростатичке стаклене зидове, где и 
лаки покрет зидног прекидача може да учини да се стаклени 
зид промени од транспарентног до провидног. Невидљиви 
електростатички филмови  који су у прозорским површина-
ма, могу такође да генеришу топлоту кроз површину стакла, 
тако да прозори постају унутрашњи топлотни извор. Данас, 
примарна ознака архитектонског модерног сензибилитета се 
односи на то како је употребљено стакло.

Дирк Постел (Dirk Jan Postel): Стаклена кућа,
Алмело, Холандија, 1998. 
Понављање базичног модула величине обичног купати-
ла одредило је структуру, укупан изглед простора и ритам 
који регулишу отварање према ентеријеру, (Сл.22). (Schle-Schle-
ifer, 2006., стр. 256) У складу са оваквим минималистичким 
оквиром, усклађено је и опремање унутрашњег простора. На 
главној фасади и двема бочним заштитна спољна кожа од 
штампаног стакла прикрива димензије и положај прозора 
на унутрашњем зиду. Мала улазна веранда и гаражна врата 
представљају једине прекиде на овом стакленом омотачу, 
тако да су улазна врата веома наглашена. Преко дана, цело 
окружење се огледа на фасади као у огледалу, а ноћу вештач-
ко осветљење открива окружење унутра. Елегантна структу-
ра, доследна модуларна схема, као и јаке минималистичке 
тенденције обликују финалне естетске карактеристике овог 
малог објекта.
Сл. 22. 
Дирк Јан Постел: Стаклена кућа, Алмело, 
Холандија,1998. 
Fig. 22. 
Dirk Jan Postel: Glass House, Almelo, Netherland, 1998.

Сл. 23. 
Шигеру Бан: Гола кућа, Кавагое, Јапан, 2000.
Fig. 23. 
Shigeru Ban: Naked House, Kawagoe, Saitama, 
Japan, 2000.

Шигеру Бан (Shigeru Ban): Гола кућа, Кавагое, 
Саитама, Јапан, 2000.
Са Голом кућом (Сл.23), Бан је креирао двоструку кожу са 
белим, валовитим фибер-стаклом – армираним стаклом 
у екстеријеру и белом најлонском мембраном која је рас-
прострта преко дрвених стубаца и тако формира зидове 
ентеријера. За време дневне светлости, филтери кроз не-
провидне панеле и најлон праве унутрашњи сјај. По ноћи, 
ентеријер емитује светлост, постајући светионик у свом 
окружењу. Најинтересантнији аспект куће је њен ентеријер 
– двоспратна галерија која садржи котрљајуће кутије, које 
функционишу као купатила за чланове породице. Ова способ-
ност да се радикално трансформишу површина и простор, 
заузима свакидашње место у традиционалној јапанској ар-
хитектури. Шитомидо (Shitomido), лако померљиви панели  
који датирају из једанаестог века, зглобни су на врху тако да 
могу да клизе по металној шипки, која је обешена са таванице 
или са спољне надстрешнице. Примењени су и шођи (shoji, у 
функцији преградног зида), панели направљени од светлих 
дрвених трака између којих су разапети листови чврстог па-
пира од пиринча. Спољашња клизна врата су направљена од 
дрвета. У ентеријеру је употребљена и фусума (клизна врата). 
То су панели слични шођи, али са папиром чија је површина 
мање провидна. Померање било ког од употребљених панела 
може да промени функцију као и величину простора, како би 
се обезбедио простор довољно велики за неке тренутне актив-
ности (McQuaid, 2003, стр.202).
Ако су очи прозори душе, тада су прозори душа зграде. Прозори 
представљају најистакнутију разлику између класичне и 
савремене архитектуре. Пре XX века већина објеката је била 
грађена са носећим зидовима, што је углавном смањивало 
величину и положај стакла и прозора.  Техника употребе 
челичне конструкције у XX веку је омогућила да прозори 
постану много слободнији  елементи на фасади објекта, а израз 
обједињавања ентеријера са екстеријером је постао парадигма 
модернизма. Ле Корбизије је осећао ову слободу тако чврсто 
да је начинио поновни проналазак и поновно откривање 
модерног прозора као стратегијског дела архитектуре. 
Прозор је такође портретисан као икона модернизма у, већ 
поменутом, Дишановом „Великом стаклу“. Обраћајући се 
теорији релативитета и филозофским променама које је 
донела савремена физика, „Велико стакло“ је поставило 
прозор као арену филозофског дискурса за архитекте чији је 
рад уследио. Следећи примери приказују савремене прозоре 
који представљају  примену конструктивних савремених 
технологија. Начин на који архитекте раде детаље и примењују 
прозоре у оквиру својих пројектантских одлука, одређује  
њихову позицију у савременим теоријама и дијалозима о 
значењу простора у минимализму.

Ендру Берман (Andrew Berman), Студио у белом 
простору (Whitespace Studio), Њујорк
Ово је пример (Сл.24) бруталног минималистичког простора, 
где кровни прозори, као прорези у таваници, обезбеђују 
главни осећај везе између унутра и споља.
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пирамида у Чичен Ици су употребљавали сенку у значењу 
преносне информације. На дан пролећне равнодневнице 
21.марта, тело зле особе метафизички се спуштало са врха 
храма пирамиде и стизало у њено срце у подножју степеница. 
И један савремени приступ: Рикардо Легорета (Ricardo Legor-
reta), Кућа Гринберг (Greenberg House): поглед на колонаде 
показује како светлост прави сенке које пресецају оштре 
фигуре (Сл.27).

Тадао Андо: Храм воде, Осака, Јапан, 1989-90 

За овај свој пројекат Андо је записао: „Док стоји у овом 
контрасту светлости и сенке, човек доживљава реалност 
која је далеко од свакодневнице и може се препустити 
својој сопственој истини.“ (Ando, 2004, стр. 108) Његова 
архитектура употребљава једноставну геометрију коцке и 
ваљка, голе бетонске зидове, тела и шупљине, светлост и 
таму (Сл.28). У пресеку светлости и тишине, човек постаје 
свестан непостојања, празнине која лежи у срцу ствари. Једна 

Сл.26.
 Роберт Ирвин: Инсталација, 
Варесе, Италија, 1973.
Fig. 26.
Robert Irwin: Instalacion 
Varese, Italy, 1973.

Сл. 24. 
Ендру Берман:Студио у белом простору, Њујорк
Fig. 24. 
Andrew Berman: Whitespace Studio, New York

Сл. 25. 
Мануел Аирес Матеус: Кућа у Аленкуеру, Португалија
Fig. 25.
Manuel Aires Mateus: Alenquer House, Portugal

Сл.27. 
Рикардо Легорета: Кућа 

Гринберг, Лос Анђелес.
Fig. 27. 

Ricardo Legorreta: Greenberg 
House, Los Angeles.

СЕНКЕ – МАТЕРИЈАЛИ - ТИШИНА

Сенке,  које имају моћ трансформације, постају важни 
елементи форме у простору, подједнаке вредности као и 
масивни зидови или стубови. Древни народи су користили 
сенку као моћно оружје за покоравање масе и одржавање 
реда. Користећи сенке које креирају драму и појачавају 
светлост врховне вође и свештенство су спроводили своју 
вољу. Стубови у хипостилним салама у древним египатским 
храмовима су креирали секвенце драматичних сенки, које 
су биле значајне за унутрашњост светилишта. На улазу 
у светилиште у Делфима у Грчкој, серија великих лукова 
прекривала је улаз у планину и исцртавала драматичне 
линије светлости и сенке. Сибила би се појавила на крају  реда 
лукова, иза сенке која је наглашавала  дужину хола, и давала 
би одговоре на постављена питања. У Мексику, градитељи 

Мануел Матеус (Manuel Aires Mateus): Кућа у 
Аленкуеру (Alenquer), Аленкуер, Португалија 
Бели геометријски волумен око базена представља фокус 
пројекта, који се споља развија у ободне зидове (Сл.25). 
Двосмисленост контура, проузрокована волуменом, креира 
динамички однос између унутрашњег и спољашњег простора. 
Дрвени тротоар повезује независне волумене градећи осећај 
приватности у кући. Отвори у ободном зиду представљају 
фрагменте зеленог окружења, као прозорски отвори, без 
прозора или као прозор без стакла (Schleifer, 2006, стр.34).

Роберт Ирвин (Robert Irwin), Инсталација, Варесе, 
Италија, 1973.
Ради се о инсталацији која говори духом минимализма 
(Сл.26). То је отвор, који асоцира на прозор, или “жива слика”. 
Сјајан пример минимализма у ентеријеру (Василски, 2008. 
стр.447).
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Сл. 29. 
Херцог и де Мојрон: Винарија Доминус, 
Јантвил, Калифорнија, САД.
Fig. 29. 
Herzog & de Meuron: Dominus Winery, 
Yountville, California, USA.

Сл. 28. 
Тадао Андо: Храм воде, Авалишима, 
Јапан, 1989-90.
Fig. 28. 
Tadao Ando: Temple of Water, 
Awalishima, Japan, 1989-90.

Сл. 30.
Стивен Хол: Канцеларије Сарфатистрат, 
Амстердам. 
Fig. 30.
Steven Holl Architects: Sarphatistraat Office,  
Amsterdam.

од главних особина Андових ентеријера је њихова апсолутна празнина. 
Андов рад допире из подсвести у којој светлост има посебно место. Био је 
импресиониран ефектом светлосних зрака који се инфилтрирају кроз високе 
прозоре фармерских кућа у области снежног севера Јапана. Оштар контраст 
светлости и сенке на улицама средњевековних градова Италије запалио је 
ово сећање и преточио га у архитектуру. 

Херцог и де Мојрон (Herzog & de Meuron): Винарија Доминус, 
Јоунтвил, Калифорнија, САД 

Зидови винарије су направљени од локалног камена, а светлост се филтрира 
кроз строге форме зидова пода и таванице. Поглед према зиду даје утисак 
као да светлост улази између пукотина на камену. Сенке су пролазне, 
покретне форме чија стабилност зависи од извора светлости (Сл.29).  Како 
сунце има дневни транзит од истока до запада, сенке у свом кретању 
нуде осећај проласка времена. Окружење се стално мења у зависности од 
годишњих доба, времена и доба дана. Понављање покрета и промена кроз 
читање форме у светлости, исто као и савремено откривање појава физике 
светлости, представљени су у овом примеру, чији су аутори одиграли 
значајну улогу у развоју минимализма (Василски, 2008, стр.99). 

РЕФЛЕКСИЈА - ВОДА - КОМПОЗИЦИЈА

Рефлексија као специјалан квалитет светлости коришћена је 
још у старим цивилизацијама. На Акропољу у Грчкој, један 
важан део архитектонске секвенце у односу на град испод, био 
је пролазак кроз капију Пропилеја. Затим, поред Ерехтејона, 
поред којег је био базен са водом за који се говорило да је 
постао од Посејдоновог трозупца. Форму базена са Акропоља 
преузео је Мис за свој Павиљон у Барселони, 1929, где је 
применио рефлексију и рефракцију као врло значајне аспекте 
у архитектонској композицији. У објекту Улазно предворје 
Амес (Ames Gatehouse Lodge), Ричардсон (H.H.Richardson) 
је употребио воду као део композиционе оде саздане од 
четири елемента: земље, ваздуха, ватре и воде. Рајт (Franck 

Lloyd Wright) је такође употребио ова четири елемента за 
кућу Водопад (Фаллингwатер), као и у пројекту за кућу 
Слезовача (Hollyhock) у Лос Анђелесу. (Meyers, 2006, стр. 118): 
У бројним примерима светлост се рефлектује у или кроз воду, 
или кроз друге површине, као што је стакло, остварујући 
тако специјално расположење у архитектури. Рефракција 
генерише рефлексију светлости, која је савијена и дисперзна, 
и која даје специјалан квалитет који омогућава посматрачу 
да зна да је вода близу. На Сл. 30  приказан је један такав 
пример – Стивен Хол (Steven Holl Architects): Канцеларије 
Сарфатистрат (Sarphatistraat). У рефлектованој слици фасаде 
боје су величанствене.
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Тадао Андо: Музеј Сајамаике (Sayamaike), Осака-фу, 
Јапан, 2001.

Овај историјски музеј је лоциран на ивици вештачког језера 
Сајамаике, чија се историја везује за XVII век када је на овом 
делу постављена брана као заштита од поплава (Сл.31). Музеј 
је подигнут са идејом да се сачувају реликвије откривене 
приликом реконструкције на терену и да се посетиоци 
информишу о древном јапанском воденом инжењерству. 
Чине га велики правоугаони квадар и мањи правоугаони 
квадар, који стоје поред водене површине. Две правоугаоне 
форме су повезане кружном формом, која служи као део 
већег просторног наставка у ентеријеру музеја. Пратећи 
путању дуж воде Сајамаике, посетиоци пролазе поред зида 
од грубих гранитних блокова како би стигли до бетонског 
платоа. Одавде, посетилац се спушта доле степеницама, испод 
мирног благог базена воде на горњем нивоу, који рефлектује  
правоугаоне волумене, а на водени плато са каскадним 
водопадима са обе стране.

Луис Бараган: Кућа Антониа Галвеса (Antonio Galvez), 
Мексико Сити, 1955. 

Издвојена од суседних зграда и улице дебелим зидовима, ова 
кућа гледа на два дворишта. У оном мањем Бараган је креирао 
неку врсту неприступачног отвореног дворишта, тако што је 
низак базен са водом поставио уз  бели зид куће, а са друге 
две стране су два висока зида обојена шокантно у ружичасту 
боју (Сл.21). Прозор који се отвара према води дилатира 
унутрашњи простор према њој и прима јако обојену светлост 
изнад главе која се расипа по соби, не откривајући свој извор. 
У овом пројекту, мистицизам и осећај учешћа природних 
догађаја, геометријска тачност и поетска осећајност, традиција 
и модерно, достигли су своју суштину и оригиналну синтезу. 
Фонтана са пијаћом водом сагледава се испред апстракртног 
и елегантног белог зида, чија су величина и локација потпуно 
обесхрабрујући. Хоризонтални базен пун воде до преливања, 
даје напетост на земљи. Изгледа као да је задржан у плавој 
кутији где појачава свој сопствени хоризонт. Алхамбра, Мис, 
Мондриан и Каралес породична кућа, сви су овде. Дакле, много 
референци и мистериозних двосмислености је сугерисано 
овим просторима. „Ово је мистична башта из раја, са њеним 
воденим путевима и базенима …, са звуком тишине“, написао 
је Барбарин (Antonio Ruiz Barbarin) (Bertoni, 2004, str. 62). 
Праве линије, стереометријски волумени (паралелопипеди од 
воде) и срачунати ефекти рефлексије и уношење светлости и 
сенке (бели зид делује као екран), све то је убачено у авенију 
од еукалиптусовог дрвећа, којом се завршава стаза за јахање. 
Упркос екстремној једноставности теме, Бараган је успео у 
увођењу сензационалног и широког, пространог емоционалног 
ефекта, креираног као колосална минималистичка скулптура. 

БОЈА - БЕЛО - УНИВЕРЗАЛНОСТ

Боја заузима посебно место у архитектури. Познато је да је 
архитектонска полихромија стигла до нас из античких времена 
и да су у Грчкој бојили чак и камен. Иако боје, саме по себи, нису 
облик у дословном смислу те речи, оне су ипак битан фактор 
карактера облика. Инсистирање на значењу боје, како на 
објектима споља, тако и у ентеријеру, присутно је у радовима  Теа 
ван Десбурга (Theo van Doesburg) и  Кор ван Естерна из 1920-тих 
година (Van de Ven, 1978, стр. 96), као и у напорима групе Де Стајл. 
Корбизије је сјајно користио три основне боје. Било је опсесија да 
модерној архитектури боје не приличе и да бело, а врло често 
и сиво (необрађени бетон), чине основну колористичку гаму. 
„Примена боје у области архитектуре, подразумева адресирање 
колористичких мноштва у правцу архитектонских волуме-
на и њихових детаља. Тако боја кроз интеракцију са формом 
ствара одговарајуће знакове, који чине колористички језик 
архитектуре“(Васиљевић Томић, 2009, стр.19).
У оквиру постмодерне, боја је добила потпуно ново, а уствари 
старо место. Боја често служи као средство за поправљање 
утиска о стамбеним насељима префабриковане технологије, 
како би се  умањила монотонија бетона и других префабриката. 

Сл. 32.
 Луис Бараган: Кућа Антониа Галвеса, 

Мексико Сити, 1955.
Fig. 32. 

Luis Barragan: Antonio Galvez Hause, 
Mexico City, 1955.

Сл. 31.
Тадао Андо: Музеј Сајамаике, Осака, Јапан, 

2001.
Fig. 31. Tadao Ando: Sayamaike Museum, Osaka, 

Japan, 2001.
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него у сликарству, представља нешто више, много више од 
потпуне апстракције. То је солидна, сигурна, ефектна база 
за решење проблема светлости: навести светлост, бацити 
сенку, гравирати помоћу ње, променити је. Када је светлост 
једанпут контролисана и када су беле равни које је обликују 
осветљене, простор је тада контролисан. Употреба беле боје, 
чисто беле, коректан инструмент помоћу којег доминира 
просторни механизам архитектуре. Овако су размишљали 
и они  ствараоци чији су радови сачинили историју архи-
тектуре. Најбоље код Миса, кућа Фарнсворт (Сл. 11), је бела. 
Код Ле Корбизијеа, вила Савое је такође бела (Сл. 33), као и 
код Мељникова, његова цилиндична кућа у Москви (Сл.34). 
Партенон (Сл. 35), без помоћи пролазности времена које га 
је променило, бео је. Бела боја је симбол вечности, универ-
залног у простору и вечног у трајању. Бела је тиха као музи-
ка, лицем у лице са вештачком буком која нас узнемирава. 
За предах у тишини после свих врста заглушног неслагања 
гласова. Бела боја у архитектури минимализма, као одсуство 
после много празног присуства, тежи да досегне све помоћу 
готово ничег: више са мање. Бела боја у минимализму је 
присутна као боја кућа код Барагана, Баесе и Сото де Муре.

Пример стваралачког мотива употребе боје, где постоји шан-
са за променом форме а да се она у суштини не мења, јесте 
зграда Ни-Бар-Кан у Токију. Њен архитекта Минору Такејама 
је, између 1970 и 1977. два пута различито бојио објекат, чија 
је геометрија направљена само од боје. Бојом је натопљено 
све што нас окружује, она перманентно зрачи и изазива 
наша разноврсна расположења, утиске и реакције. Тиме је 
одређена и њена улога и значај у организацији архитектон-
ског простора. Свако од нас у себи носи своју боју, боју своје 
личности, како кажу психолози. Боја је свакако у блиском 
односу према нашим емоцијама, ближа им је него облик.
Посебно место свакако припада белој боји, као бази за 
решење проблема светлости. „Живот, као купола сачињена 
од великог броја разнобојних стаклића, боји белу бли-
ставост вечности“ – Шели (Percy Bysshe Shelley, 1792-
1822) енглески песник, романтичар. Велики сликари су 
употребљавали белу боју како би представили светлост, 
како би је материјализовали. Врло чиста бела боја у очи-
ма ликова на Гојиним сликама одаје гнев и сарказам. Белу 
боју, зналачки разводњену у диму, употребљавао је Вела-
скез како би учинило да у његовим сценама ваздух постане 
присутан и видљив. Бела боја у архитектури, много јасније 

Сл. 35.
Партенон, Атина, Грчка, 4

47 – 432 п.н.е.
Fig. 35. 

Parthenon, Atena, Grees, 
447 – 432 b.c.

Сл. 33. 
Ле Корбизије:
 Вила Савое, Поиси, Француска, 1929 – 31. 
Fig. 33.
 Le Corbusier:
 Villa Savoie, Poissy, France, 1929 – 31

Сл. 34. 
Мељникова кућа у 

Москви, Русија. 
Fig. 34. 

Melnikov House, 
Moskow, Russia.

Луис Бараган: 
 Кућа Франциска Ђилардија (Franscisco Gilardi), Мексико сити, 1975-77. 

Ова кућа (Сл.36), преузета од архитекте после његовог осамдесетог рођендана, стоји 
на дугачком узаном земљишту и њена два блока гледају у централно двориште у 
којем доминира постојеће дрво, за које је Бараган инсистирао да остане. Дрво 
готово да додирује једну од помоћних зграда, чијем облику и композицији је ритам 
дат употребом ружичастих и белих зидова. Дуги мистични коридор и природна 
светлост изнад продукују сочну светлост која се филтрира доле преко оникс обојеног 
стакла, води до трпезарије и без икаквог видљивог прекида даље до базена. 
Аскетска трпезарија садржи сто, две столице и креденац. Црвени зидови зраче 
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енергијом из унутрашњости према базену, воде до геометријског, 
али невидљивог извора светлости, бојећи воду испред. „Стуб у 
средини базена је против свих правила,…али он треба да буде 
тамо да би унео другу боју у композицију“, Бараган је објаснио ову 
своју необичну одлуку (Bertoni, 2004, стр.75). Трпезарија и базен 
несумљиво представљају метафору простора у којем се чврсти 
елементи разливају у течности и даље утичу на светлост која 
захваљујући својој боји, дематеријализује и продуховљава.

Алберто Кампо Баесе: Кућа Асенцио (Asencio House), Кадиз 
(Cadiz), Шпанија 

Блистав сјај Кадиза је главни пројектни елеменат у овој кући, која 
је инспирисана типичном андалузијском кућом и осмишљена 
тако да се светлост расипа дијагонално, чиме постаје уједињујући 
елеменат у пројекту (Сл.37). Кућа је на различитим нивоима, 
тако да пројектовани унутрашњи простор добија на квалитету 
од маштовите шеме осветљења, коју омогућавају пажљиво 
постављени кровни прозори. Они показују како појединачни 
светлосни извори могу да осветле различите делове куће. 
Заједнички простори су одвојени од приватне зоне. Стандардна 
правоугаона врата су замењена великим квадратним стаклима, 
која уоквиравају поглед на борову шуму испред.

Сото де Мура: Две куће, Понте де Лима, Португалија 

Ове две куће стварају утисак да је изгубљено окружење, како би 
се добила форма динамичне композиције геометријских линија и 
угаоних површина које делују изазовно према конвенционалности 
савремене архитектуре минимализма, (Сл.38). Лоцирани на 
стрмом терену, волумени одржавају константан архитектонски 
дијалог и перфектно се интегришу у окружење. Нагнута структура 
која затвара унутрашњи простор формира хладовити спољни 
простор. Светлост, омогућена стакленим вратима и кровним 
прозорима, појачана је неутралним бојама у ентеријеру. Из куће 
се пружа задивљујући поглед на околни пејсаж.

Сл. 38.
 Сото де Мура: Две куће, Понте де Лима, 

Португалија.
Fig. 38. 

Souto de Moura: Two Houses, Ponte de 
Lima, Portugal.

Сл. 37.  
Алберто Кампо Баесе: Кућа Асенцио, Кадиз, Шпанија.

Fig. 37.
 Alberto Campo Baeza: Asencio House  Cadiz, Spain.

Сл. 36. 
Луис Бараган:  Кућа Франциска Ђилардија, 

Мексико сити, 1975-77.
Fig. 36. 

Lous Barragan: Franscisco Gilardi House,
 Mexico City, 1975-77
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Сл. 40. 
Тојо Ито: Сендаи 

Медиатека, Сендаи, 2001.
Fig. 40. 

Sendai Mediatheque, 
Sendai, 2001.

УМЕСТО ЗАКљУЧКА - 
ОСВЕТљЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ ДАНАС

Кула ветрова у Јокохами (Wind Tower, Yokohama, 1986, Сл. 39) и Сендаи медиатека 
(Sendai Mediatheque, Sendai, 2001, Сл.40), архитекте Итоа (Toyo Ito),  Џон Ричмонд 
продавница (John Richmond Store), од Ренола ( Gianni Ranaulo, London, 2004), чији 
су пројекти и  Ветровити трем (Wind Lounge) на аеродрому Фјумићино у Риму (Fi-
umicino Airport, 2002), или Медија зграда (Mediabuilding) у Казерти (Caserta), сви ови 
примери нове савремене архитектуре на свој начин третирају светлост. Поставља се 
нова парадигма: тамо где светлост води дематеријализацији траже се и откривају 
нове границе између стварног и виртуелног, у дигиталној ери постојања. Дубока 
рефлексија о светлости и њеним бесконачним путевима тако постаје једна од 
централних тачака у архитектури будућности. 
Ако су Пакстонова (Joseph Paxton) интуиција и успеси Соане (John Soane) били увод 
у открића Ле Корбизијеа и у истраживања Тадаа Анда, још увек је дугачак и тежак 
пут који треба следити. Са данашњим наглашеним интересовањем за одрживим 
развојем, дневно осветљење  постаје  фокус разматрања у архитектури данас 
(Василски, Стевовић, 2009, стр.179). Примена енергетске ефикасности подразумева 
употребу дневне светлости (Василски, Стевовић, 2009, стр. 97).
Минимализам, који светлост третира и као материју и као материјал, је тај који 
омогућава да се нагласи улога светлости у архитектури. И као што би рекао Баесa: 
„Када у свом раду успем да наведем људе да осећају ритам који намеће природа, 
хармонизујући простор са светлошћу, ублажавајући га са проласком сунца, онда 
верујем да је то вредно утрошеног времена.“(Baeza,  1997, стр15) „Светлост је 
суштинска компонента свих могућих схватања квалитета простора. Зар није 
историја архитектуре историја различитих разумевања светлости? Или тражења 
светлости? Адриано, Бернини, Ле Корбизије! Зар није светлост једини начин да се 
неносива гравитација материје трансформише у светлост? 
Светлост је основни материјал у архитектури. Са мистеријом, али, реална, магична, 
она је  способна да простору придода напетост понекад потребну човеку. Светлост 
има капацитет продуковања интензитета простора, што га чини успешним за 
човека.“ Баесa (Baeza,  2004).
Да ли можемо рећи да је наше време право време када имамо сва средства погодна 
за финалну доминацију светлости? Светлост је тема у архитектури. Минимализам је 
неуморно обрађује.

Сл. 39. 
Тојо Ито: Кула ветрова у 
Јокохами, Јапан, 1986.
Fig. 39.
Toyo Ito: Wind Tower,
 Yokohama, 1986.
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