
Апстракт
Минимализам данас прихватамо кроз 
дефиницију културног начина 
расуђивања, тј. као естетски приступ у 
кретању кроз различита поља, као што 
су уметност, архитектура, музика, 
модни дизајн и критичке дискусије. То је 
савремена потреба за једноставношћу, 
редом и чистотом који појединачно 
долазе из историје. Они су примери 
суштинског за којим постоји нарастајућа 
ургентна потреба, и на њих се може на 
неки начин бацити ново светло. У 
јапанској култури најдужу историју има 
архитектура. Идеал једноставности у 
јапанској традицији архитектуре је 
специфичан - од светилишта Исе (Ise)  
или херојске једноставности 
архитектуре и ритуала као естетског 
идеала, преко церемоније чаја и палате 
Кацура Рикју (Katsura Rikyu) до 
данашњих великана светске 
архитектонске сцене: Тадао Анда (Tadao 
Ando) или САН-е (SANAA). Јапански 
концепт зена, који је кроз минимални 
начин живота увек нудио осећај 
ослобађања, могућност да се буде у 
контакту са суштином постојања, 
утицао је на традиционалну јапанску 
архитектуру на начин који не само да је 
оставио неизбрисив траг у прошлости, 
већ је на нови начин присутан и данас, 
и то не само у Јапану већ и шире. 
Минимализам у архитектури је 
савремена сензитивност која, живећи 
ван сваке религије, одбацује надмоћни 
материјализам  и преузима трагање за 
духовношћу као новим принципом прогреса. 
  
Кључне речи: Јапан, кућа за чај, велика светилишта Исe, 
палата Кацура Рикју, минимализам, култура, архитектура, 
Тадао Андо 
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Увод
"Естетска вредност која нам 

поклања духовно добро, даје 
нам у својину нешто немерљиво, 

непроценљиво. Сила која ту 
делује није реална, али је то 

свакако сила која захвата реалну 
свест, сила која има ширину 

погледа на свет. У основи свако 
доживљавање лепоте (естетске 
вредности) има значај погледа 

на свет, баш тиме што је оно 
осмишљавајуће за наш живот“ 

(Hartman, 1979:484)
Како се друштвена структура 

темељи на заједничким 
вредностима и системима 

симбола, очигледно је да је 
културална симболизација уско 

повезана са стварањем 
друштвеног миљеа (Parsons, 
1951:11). Архитектура може 

једино помоћу културалне 
симболизације показати да 

свакодневни живот превазилази 
непосредну ситуацију, да 

формира део културалног и 
историјског континуитета. Оно 

што културу сачињава јесу: 
заједничке вредности, 

емпиријски (научни) домети, 
филозофске идеје, морални 

закони, религијска веровања, 
идеолошка уверавања и 

економски услови. Једна од основних културних вредности 
Јапана јесте калиграфија, уметност потпуног израза која се 

спаја са духовношћу: да би стварао уметник мора бити у 
јединству са празнином која је темељ свих ствари, а то је 
стање у којем се Ја (Ego) спаја са ониме што прожима све 

ствари. Архитектура је сама по себи део/елемент културе. То 
је људски производ који служи заједничким делатностима, 

јер када се архитектура, као „мајка уметности“, сједини са 
ликовном уметношћу, понекад и са музиком и драмом, у 

JAPANESE CULTURE AS A PARADIGM IN 
THE FORMATION OF MINIMALISM IN 

Abstract: 
Minimalism is now accepted as the definition of 
culture by way of reasoning, that is, as an aesthetic 
approach to navigating through the different fields, 
such as art, architecture, music, fashion design and 
critical discussions. It is a contemporary need for 
simplicity, order and purity of the individual come 
from history, examples of which is essential for the 
growing emergency needs, and which may be a 
way to throw a new light. In Japanese culture, 
architecture has the longest history. The ideal of 
simplicity in the Japanese architectural tradition is 
specific - from the Ise shrine or the heroic simplicity 
of architecture and rituals, as well as aesthetic 
ideals through the ceremony of tea and Katsura 
Palace rikju to this great names on the international 
architectural scene: Tadao Ando, or SANAA. Japa-
nese concept of a zen, who was in the minimum 
way of life always offered a sense of liberation, a 
chance to be in touch with the essence of being, 
influenced by traditional Japanese architecture in a 
way that not only left an indelible mark in the past, 
but present a new way today, not only in Japan but 
also abroad. Minimalism in architecture is a 
contemporary sensitivity that living beyond all 
religions, rejects superior materialism and takes 
the search for spirituality as a new principle of 
progress.

Keywords: Japan, The Teahouse, The Grand Shrines 
at Ise, Katsura Rikyu Palace, minimalism, culture, 
architecture, Tadao Ando
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УМЕТНОСТ ЈАПАНСКЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ТРАДИцИЈЕ

Архитектура је једна врста филозофије о средини и околини. Када се материјал и 
светлост обједине у одређеном простору, настају дела великих вредности која 
обележавају не само једно време и стварање, већ читаву културу. То је срж јапанске 
архитектонске традиције. Потврда овог приступа јесте чињеница да је Исе Јингу (Ise 
Jingu), својом једноставном елеганцијом и избором природних материјала, 
представљала прототип за јапанску стамбену архитектуру која обједињује палате, 
виле и рану модерну стамбену архитектуру. Када се естетски принципи исказани у 
Исе комбинују са естетским принципима који су се развили у кући чаја, резултат тог 
споја је префињен и високо софистициран укус који представља један од главних 
доприноса јапанске културе свету. 

Архитектура храмова Исe - вечност у постојању

Архитектонски значај светилишта  Исe је огроман. То је рани пример примене неких 
основних архитектонских принципа који се сада сматрају да су типично јапански, 
као што су: употреба грађевинских материјала у природном стању (трска за 
покривање крова и необојено дрво за стубове и зидове), подизање конструкције на 
дрвене стубове и прилагођавање објекта природном окружењу. Од древних 
светиња у Јапану, Исе Јингу је најзначајнија. Утицајни немачки архитекта Бруно Таут 
(Bruno Taut) видео је светилиште Исе као источни еквивалент Партенона.
Постоје две компоненте светилишта које су раздвојене неколико километара: 
унутрашње светилиште или Наику (Naiku) (Сл.1), које је посвећено божанству сунца 
Аматерасу Омиками (Amaterasu Omikami), и спољно или Геку (Geku), посвећено 
божанству хране, Тојо-ике-Омиками (ТоyоукеOmikami). Сем Наику и Геку, постоји 
још 123 шинто светилишта у оквиру града Исе и околног подучја: 91 је повезано са 
Наику, а 32 са Геку. Упркос неких мањих разлика, објекти Наику и Геку су готово 
идентични. Целокупно светилиште Исе Јингу лоцирано је у древној кедровој шуми. 
Заједничка одлика свих објеката који припадају овом комплексу је да су настали од 
архетипског објекта - праисторијског складишта за пиринач, подигнутог  на 
уздигнутој платформи, које је временом модификовано у рафинирану и 
софистицирану конструкцију. 

једну целину (Gesamtkunstwerk – интегрисана уметничка 
дела) директно се повезује  са животом. Као људски 

производ изразито практичних обележја, архитектура има 
посебну способност да покаже како културне и 

традиционалне вредности одређују наш свакодневни живот  
(Schulz, 2009:136). 

Прошлост, кроз посебну концепцију својих порука, 
представља хумани и културни факт. Како све што постоји 

има неке везе са оним што му је претходило, намеће се 
закључак применљив на архитектуру, према речима Филипа 

Џонсона (Philip Johnson): „Апсолутно је немогуће не 
познавати историју “ (Cook, Klotz, 1974:33). „Да бисмо себи 

трасирали пут у будућност морамо знати одакле долазимо, 
искористити све што су нам претходни векови, тако радни у 

архитектури, оставили …” (Uniack, 1968:145). Исти став се 
може наћи у многим размишљањима и теоријама 

архитектуре: код Пелцига (Hans Poelzig) који је писао, давне 
1906., да ако нисмо упознати са прошлошћу, не можемо 

разрешавати ни проблеме у садашњости (Sharp, 1972:7), или 

код Леонарда Беневола (Leonardo Benevolo): „Садашње 
искуство архитектуре везано је за познавање искустава 

прошлости ” (Benevolo, 1977:5). У јапанској култури најдужу 
историју има архитектура. Историја архитектуре је 

неисцрпна инспирација, непресушни извор концептуалних 
референци које су усмерене ка принципима грађења, 

питањима облика или неким другим питањима. Од 
скромности Гистава Ајфела (Gustave Eiffel), који је рекао: „Све 
што знам научио сам од својих претходника“ (Igot, 1961:56), 

па до Бруса Алсопа (Bruce Allsopp) који је предлагао да се 
архитектура зове„експериментални доказ” („experimental 

evidence“), архитектонско стваралаштво је кроз историју 
посматрано као један континуалан процес (Allsopp, 

1977:124). Данас, на почетку XXI века, минимализам у 
архитектури представља парадигму у свету који је постао 

једна заједничка глобална позорница. Ова савремена 
архитектура једноставности има своју традицију која 

припада историји различитих народа и култура, а јапанска 
култура у томе заузима посебно место. 
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Вечност овој архитектури, симболу традиције, обезбеђује програм обнове: 
светилиште се поново гради сваке двадесете године. Процес је започет за време 
императора Тему (Temmu), 685.године, више од сто година након званичног увођења 
будизма и инвазије кинеске културе. Вероватно због одбране од тако великог 
нарастајућег утицаја стране културе, програм обнове је институционализован. Док 
су многа друга светилишта веома брзо добијала кинеске карактеристике, као што су 
закривљен кров и обојено дрво, доследност у шимеи (shimei) стилу и употреба 
природних материјала одржавани су у Иси. Неке карактеристике, као што су метални 
монтажни спојеви, оријентација објекта у правцу север-југ, као и дизајн капија, 
појавиле су се захвајујући континенталном утицају. Програм обнове захтева велико 
трошење ресурса, времена и новца, јер укључује замену 65 конструкција и 
апроксимативно 16000 предмета који се налазе унутра. Све ово захтева малу армију 
столара, скулптора, мајстора за рад у металу, кројача и других занатлија. Програм 
обнове започиње 12 година од подизања новог светилишта, и траје следећих 8 
година, колико је потребно да се све заврши. Мада постоји неколико прескакања у 
овом програму обнове, светилиште у Исе Јингу обновљено је 61. пут 1993.године.

Главно светилиште  Наику (Сл.2) је уздигнута правоугаона конструкција, три балвана 
широка и два дубока, направљена од хиноки стабала (hinoki - јапански чемпрес), 
посечених у неприступачној шуми, која је природно заштићена  дубоко у планини. 
Кроз 20 година живота објекта, необојено дрво постепено мења боју, од златно 
браон до сиве. Можда је најимпресивнија архитектонска карактеристика светилишта 
велики кров прекривен планинском трском. Кровни гребен се ослања на два 
слободностојећа стуба пободена директно у земљу, у хотатебашира (hottatebashira) 
стилу који је употребљен у древном Јомон (Yomon) и Јајои (Yayoi) уздигнутим 
складиштима, а они представљају архетипске примере древне јапанске архитектуре. 
Зидове носе тешки стубови, као и уздигнути под окружен предивном верандом са 
оградом и рукохватом. Свети дирек стоји у средини пода, изнад њега је свето 
огледало које се чува у сандуку уздигнутом на постољу. Улаз је по средини једне од 
дужих страна, у складу са стилом хираири (hirairi). Како би се постигла равнотежа, 
кровне греде се сужавају са порастом висине, као и тешки стубови на које се ослања 
слемењача. Са сваке стране крова слемењача прелази и продужава се изван, тако 
да формира чиги (chigi - рачвасти завршетак). Ово помаже балансу кровних равни 
стрмог нагиба. Ред балвана је положен кроз слемењачу, тако да формира скуп 
кацуоги (katsuogi). Има десет балвана у Наику и девет у Геку, што указује на разлике 
у статусу светилишта. Дуге танке летве, које се продужавају изван забатних зидова, 
по четири са сваке стране испод слемењаче, познате су под именом мучикаке 
(muchikake) (Young, David & Machiko, 2004: 18-21).

Сл.1. 
Велико светилиште Наику у Иси, 
поглед са југа 
Сл. 2.
Главно светилиште у Наику 
Fig. 1.
The Great Shrine of the Naiku at Ise, 
viewed from the south
Fig. 2.
 The Main Sanctuary at the Naiku  
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Кућа за чај - градитељска духовност архитектуре

Зелени чај за пиће стигао је у Јапан из Кине, заједно са зен 
будизмом у VII веку, али је тек у Камакура (Kamakura) периоду 
(1185-1333), почела његова права употреба.  Зен је одиграо 
пресудни утицај на развој пута чаја у Муромаћи (Muromachi) 
(1333-1573) и Момојама (Memoyama) (1573-1600) периодима, 
када је служење чаја пред гостима попримило духовно-
уздижућу форму. Зен мајстор из XV века, Мурата Ђуко (Murata 
Juko) (1422-1502) разбио је све конвенције дотадашњег 
чајног обреда намењеног аристократији, тиме што је свео 
простор за церемонију чаја на скромну собу величине од 
четири и по татамиа (tatami). Појединац који је направио 
највеће трансформације, тако да је испијање чаја постала 
префињена естетска церемонија са дубоком филозофском и 
верском конотацијом, био је Сен-но-Рикју (SennoRikyu) 
(1521-1591), лични чај мајстор војног владара Нобунага 
(Nobunaga), као и његовог наследника, Хидејошиа (Hideyoshi). 
Сен-но-Рикју је фаворизовао штедњу, са нагласком на 
естетске концепте саби (sabi - патину која долази са годинама) 
и ваби (wabi - дословно значи усамљеност), то су појаве које 
су једноставне, природне и несавршене. Ови концепти 
испољавају се у поставци мирног врта, коришћењу природних 
материјала за изградњу чајне куће, скромним судовима за 
чајну церемонију и грациозним, наизглед без напора, 
покретима чај мајстора. Једини украс у Рикјуовој чајној соби 
био је висећи какемоно (kakemono - свитак) или ваза са 
цвећем постављена у токономи (mokonomi - ниши). 
Захваљујући недостатку украса, учесници обреда постају 
свеснији детаља и отварају се за једноставну лепоту која се 
налази око њих и у њима самима.
У јапанској чајној церемонији која је, према речима Какузо 
Окакуре (Okakura Kakuzō), умеће живљења Јапанаца, владају 
четири основна начела: хармонија, поштовање, чистота и 
смиреност. На сваки од ових начела утицала је одређена 
филозофија, па је тако хармонија таоистичко начело које 
налаже одржање склада са природом или склада између 
мушког и женског принципа (јина и јанга), чистота је 
шинтоистичко начело и има додира са таоизмом, поштовање 
је конфучијанско начело, а смиреност, као најзначајније, 
један је од највећих доприноса зен будизма јапанској мисли. 
Окакура је писао: 
„… Тек у јапанској чајној церемонији видимо кулминацују 
чајних идеала... Чај је код нас постао више од идеализације 
форме пијења, постао је религија умећа живљења. Напитак 
је израстао у прилику за исказивање поштовања чистоти и 
префињености, света служба у којој се домаћин и гост 
сједињују да би произ вели крајње земаљско бла женство. 
Чајна соба је постала оаза у досадној пустоши постојања, где 
су се уморни путници могли срести да би пили из заједничког 
извора захвалности умет ности. Церемонија је била 
импровизована драма чији је заплет био исткан чајем, 
цвећем и сликама. Ниједна боја није смела да поремети тон 
собе, ниједан звук да наруши ритам ствари, ниједан покрет 
да се наметне хармонији, ниједна реч да прекине јединство 
амбијента, а сви покрети су морали да се изводе једноставно 
и природно. То су били циљеви чајне церемоније и што је 
заиста чудно, често су били успешно постизани...”(Okakura, 
1906: 28).

Чајна кућа кроз своју архитектуру осликава чајну церемонију. 
Овај назив односи се на два различита облика просторне 
целине. Чајна церемонија се може обављати у посебној соби, 
која је предвиђена при изградњи приватних стамбених кућа, 
палата, храмова или двораца, али исто тако и у згради која је 
посебно подигнута у ту сврху. Са аспекта карактеристика 
чајне куће као објекта у коме и око кога се одвијала чајна 
церемонија, можемо разликовати два основна стила: стил 
соан (soаn) и стил шоин (shoin). 
Стил соан (сламната колиба) су, по угледу на Сен-но-Рикјуа, 
после њега наставили да користе његови рођаци. Мада је 
свако од њих развијао другачији начин употребе чаја, у својој 
основној концепцији они су наставили да користе Рикјуово 
потенцирање суровости природних материјала и непот-
пуности који су базирали на стилу соан. Кућа за чај је мала и 
једноставна. Постоји неслагање око одређивања оригиналне 
инспирације за архитектуру соан чајне куће, али се већина 
историчара слаже да је један утицај аутохтон - јапанска кућа 
са села, са својим природним материјалима и опуштеним, 
рустикалним угођајем. Карактеристике, позај мљене од 
аутохтоног облика су, наравно, прерађене, како би се постигли 
жељени естетски ефекати који одговарају церемонији, њеном 
суптилном верском и естетском значењу.
Рикју је такође имао и седам других ученика, биле су то 
углавном слуге самураја Хидејошија, који су усвојили шоин 
стил архитектуре за изградњу чајних кућа. Шоин чајне куће, 
по мери њиховог аристократског порекла, су биле веће и 
мање рустикалне од својих соан рођака. Биле су под утицајем 
шоин стила архитектуре, а он подразумева уређење кућа и 
вртова који су најближи јапанском духу и култури. То је 
архитектура која најтачније исказује јапанско схватање света, 
природе и живота  (Young, 2004:62 – 65).
До почетка Едо (Edo) (1600-1868) периода, постојала је 
тенденција да оба стила, један од другог, усвоје одређене осо-
бине. Поређење чајних кућа у шоин стилу (Секатеи)(Sekkatei) 
чајна кућа у Кинкакуђи (Kinkakuji) храму у Кјоту (Сл. 3), и соан 
стилу (Мачиаи) (machiai), простор за чекање (Сл. 4), јасно 
указује на њихове основне разлике, као што је на пример 
облик крова.
Чајна кућа, као самостални објекат, састоји се од два главна 
просторна елемента: саме зграде и врта (Сл. 5). Приступ 
згради је кроз мала, ниска врата, оригинално пројектована 
тако да спрече улазак самураја са мачевима. Она, на тај 
начин, симболизују чињеницу да сви учесници, када су у 
кући, бивају равноправни, без обзира на свој друштвени 
ранг. Унутрашњост се састоји од татами простирки на којима 
учесници седе, удубљења токонома за вешање смотуљака и 
цветног аранжмана, као и једне или више просторија где се 
обављају припреме. Величина простора креће се од две до 
осам или више татами простирки, у зависности од врсте 
свечаности. Пре Сен-но-Рикјуовог времена, зидови су били 
направљени од блата и прекривани белим папиром. Након 
Рикјуа, чисти зидови од блата су постали популарни, понекад 
обојени бојом зеленог чаја која даје снагу или црвеном која 
потиче од црвених шкољки које се мешају са блатом. Мањи 
део ових зидова од блата морао је да се прекрива јапанским 
папиром. Прозори се састоје од отвора различитих величина 
и облика, покривених материјалима као што су бамбус или 
летвице од папира направљеног од јапанског пиринча. 
Штапови, од природног материјала, који се користе у 
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ентеријеру, често су обојени црвеним пигментом који је помешан са чађи, како би се 
створила тамна боја која надопуњује лепоту чајних апарата.
У функционалном смислу, врт је саставни део чајне куће, а његова сврха је да 
припреми људе за учешће у церемонији чаја, пружајући им спокојан природни 
амбијент. Врт, који окружује чајну кућу са свих страна, обично је помоћу врата 
подељен на два дела. Први део је покривена површина за седење гостију који чекају 
да присуствују церемонији, док у другом делу постоји додатно седење, базен са 
водом за прање руку, као и степенасто поређано камење по коме гости ходају. Веће 
камење показује место где је могуће  зауставити се пре него што се настави 
прилажење самој чајној кући. Гости остављају своју обућу на улазу, пре заустављања 
да прођу кроз мала, ниска врата. У овом другом делу врта може бити постављен 
камени фењер или засађено дрвеће или жбуње.
Како је чајна церемонија деловање у ограниченом, малом простору, из ње можемо 
научити много тога: како се мали простор користи, како се комбинује са већим 
елементима и сл. Она, сама по себи, представља дугу временску секвенцу - прилазак 
кући, улазак кроз мала врата, улазак мајстора чајне церемоније... Зато се сматра да 
је чајна церемонија и дизајн времена, то је њена едукативна улога исказана кроз 
архитектонску традицију. Она поручује да архитекта, када пројектује простор, треба 
да пројектује и време, а време, као важан елемент чајне церемоније, у чајној кући 
прелепо је дизајнирано.

Ремек дело естетског приступа
 - Кацура издвојена палата (Katsura Rikyu)

Сукија (Sukiya) стил је неформална верзија шоин архитектуре коју карактерише 
употреба орнаментално декорисаних зидова, тешких квадратних дрвених стубова и 
декорисаних таваница. У свим објектима подигнутим у стилу шоин, сукија стил је 
коришћен како би се креирала релаксирајућа атмосфера, јер је он позајмио многе 
архитектонске карактеристике од чајне куће, а једна од главних је истицање 
употребе природних материјала као што су дрвени стубови од дебала којима је 
остављена кора. Друга разлика између ова два стила је у обликовању кровне стрехе. 
Код објеката у шоин стилу она је крива, заобљена мало према горе, као што је то 
било у традиционалним светилиштима и храмовима, за разлику од сукија стила где 
су стрехе закривљене мало према доле ( Itoh, 1972: 78).
Најпознатији пример сукија архитектонског стила је палата Кацура Рикју (рикју значи 
издвојена резиденција палате Кацура) (Сл.6),  коју је око 1615. год. саградио принц 
Тошинито (Hachijonomiya Toshihito), млађи брат императора Гојозеиа (Goyozei). 
Принц је примио имање Кацура за своје заслуге у војничкој служби. Већина објеката 
је додата у периоду 1641-1662., тако да је формирана асиметрична композиција па 
се данас комплекс састоји од четири повезане структуре: стари шоин (Koshoin), 

Сл. 5. 
Чајна кућа посвећена божанству 

Фушими Имари (Fushimi Imari) у Кјоту: 
поглед на врт и ентеријер

Fig.5.
Tea house dedicated to the deity Fushimi 

Imari in Kyoto: 
view of garden and interior

Сл. 6.
Палата Кацура Рикју: комбинација 

Исе Јингу и традиције изградње 
палата 

Fig. 6.
Katsura Rikyu Palace: combination Ise 

Jingu and traditional construction of 
the palace

Сл.3.
Шоин стил: Секатеи чајна кућа у 
Кинкакуђи храму у Кјоту 
Fig. 3.
Shoin style house: Sekkatei 
Teahouse at Kinkakuji Temple in 
Kyoto 

Сл.4. 
Соан стил: Мачиаи, простор за 
чекање 
Fig. 4.
Soan style house:
Machiai, the waiting place



21

Драгана Василски/АУ30/2010/страна 16-33; Јапанска култура као парадигма у формирању минимализма у архитектури 

средњи шоин (Chushoin), музичка соба (Gakkinoma) и нова палата (Shingoten). 
Смештена у шумовитом крају унутар древног обима царског града Кјото, Кацура 
представља најлепше архитектонско дело световне и неслужбене јапанске 
традиције.
Палата је окружена предивном баштом за шетњу са вештачким брежуљцима, 
језерима и воденим токовима, на комплексу величине 56000 квадратних метара. 
Објекти који припадају палати лоцирани су западно од језера, имају забат и 
четвороводни кров, који је покривен шиндром  и чемпресовом кором. Начин 
груписања четири објекта описује се као гуска у лету, формација која максимализује 
проток свежег ваздуха и погледе на башту. Подови и стрехе сваког објекта су на 
нивоима између којих постоје мале разлике тако да се постиже каскадни ефекат. 
Подови палате су прекривени татами простиркама, док је унутрашњи простор 
подељен помоћу укусно декорисаних клизних врата од папира – фусума (fusuma). 
Простори између спољних стубова могу се отварати и затварати клизним вратима 
направљеним од дрвених рамова прекривених транспарентним папиром од 
пиринча - шођи (shoji). Ентеријер има све одлике традиционалне јапанске куће, 
минке (Василски, 2010а:13). На бочним зидовима објекта, на најприроднијем и 
најпривлачнијем месту приступа, саграђене су веранде, као ненаглашена веза 
између куће и врта.

Сл. 7. 
Поглед из собе за пријем на башту, 
реконструисана трговачка градска кућа 
у Кјоту
Fig. 7.
Reception room overlooking a land-scaped 
garden in a restored merchant's 
townhouse Kyoto

Сл. 8.
Поглед на врт 
Fig. 8.
View of the garden 

Сл. 9 .
Галерија од четири 
кутије, Атеље Бов Вов, 
2009. 
Fig. 9.
Four boxes gallery, 
Atelier Bow Wow, 2009.

Зграде у Кацури конструисане су од лаке дрвене грађе, затворене су равним 
зидовима без стубова, са конзолама, темељним подијумом и подупртим тремом у 
кинеском стилу. Интимност, готово пребрижљиво смишљена, даје им основни тон. 
Од почетка су собе и нише биле застрте мноштвом татамија, простирки од 
пиринчане сламе за седење и лежање, којима се покривао под у свим просторијама. 
Дрво је остало необрађено, понекад је задржало чак и кору. Лепота пропорција и 
допадљивост природног материјала говоре сами за себе. Улази у све зграде су тако 
постављени да, гледано са унутрашње стране, уоквирују поглед на врт па пејсаж 
надокнађује зидне пејсаже кићене палате. (Velike arhitekture svijeta (1981.): 20,21). 
Овај мотив је из традиционалне архитектуре, као везу ентеријер - екстеријер (Сл. 7), 
или као везу између два врта (Сл. 8) преузео минимализам, а пример за то је 
Галерија од четири кутије (Атеље Бов Вов (Bow Wow)) (Сл. 9).
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Лепота једноставности, као основне парадигме традиционалне јапанске архитек-
туре, може се сагледати на објекту Шокинтеи (Shokintei), Павиљону борових харфи 
(Сл. 10).

Палата Кацура је била предмет разматрања многих аутора. Како пише Кишо Курокава 
(Kisho Kurokawa) (Kunihei, 1967:44), у овом ремек делу јапанске архитектуре култи-
више се негована асиметрија, а у павиљону чаја употребљено је осам различитих 
прозора, чије је груписање, прави колаж, ушло у историју архитектуре, далеко пре 
постмодернистичких комбинација и „адхокцизма“. „Дело треба да буде незавршено 
и несавршено, како би омогућило да онај ко посматра архитектуру на свој начин 
дело заврши, или да му се остави слобода маштања и домишљања“, констатује 
Курокава ( Kurokawa, 1977:17). Његов став потврђује разуђена основа палате (Сл. 11), 
као и поглед на ситуацију комплекса палате (Сл. 12).
Савремена архитектура једноставности, минимализам у архитектури, има своју 
традицију која припада историји, а у њој се палата Кацура налази на почасном месту. 
Тај развој може се пратити од Палате Кацура (Сл. 13) преко Пит Мондриана (Piet 
Mondrian): Композиција 10, (Сл. 14) све до развоја ових начела  у делу Херцога и 
Мојрона  (J.Herzog & P.de Meuron) у Галерији Гец (Goetz Gallery) у Минхену (1989-92), 
(Сл. 15).

Сл. 12.
Поједностављена ситуација палате
Кацура Рикју (палата је под бројем 2)
Fig. 12.
Simplified layout of Katsura Rikyu 
Palace (Palace is no. 2)

Сл. 10 .
Шокинтеи 
Павиљон борових харфи
Fig. 10 .
Shokintei
Pavilion pine harp

Сл.. 1.
Разуђена основа палате
Fig. 11.
Jagged palace grounds 

Сл. 13.
Палата Кацура
Fig. 13.
Palace Katsura 

Сл. 14.
Пит Мондриан:  
Композиција 10 
Fig. 14 .
Piet Mondrian:  
Composition 10 

1.Прва соба за госте
2. Друга соба за госте
3. Соба за свечано пијење чаја
4. Огњиште за жеравник
5. Соба у којој се држи вода за чајну 
делатност
6. Токо-но-ма (Toko/no/ma)
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Сл. 15.
Херцог и Мојрон: 

Галерија Гец, Минхен 
Fig. 15.

J.Herzog & P.de Meuron: 
Goetz Gallery, Munchen

УТИцАЈ ТРАДИцИОНАЛНЕ ЈАПАНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ НА МОДЕРНУ

„Спој сталности и промене као комплементарно јединство, а не као спој 
непомирљивих супротности, продире све јаче у свест.“ (Giedion, 1969: 417). Суштина 
јапанске архитектуре и формални стилизам досегнут њеним деловањем, утицали 
су на уметнике и архитекте од друге половине XVIII века па на овамо. Примери су 
бројни. Е.В.Годвин (Edward William Godwin) дугује овој источној култури, у свом про-
јекту куће за сликара Вистлера  (J.Whistler) 1877. (Сл. 16), као и Ч.Р. Мекинтош (Charles 
Rennie Mackintosh) чији бројни ентеријери и препознатљив намештај делимично 
подсећају на деликатну оријенталну једноставност (Сл.17), (Bertoni, 2002: 39). 

Сл. 16.
Годвин: Кућа за сликара Вистлера, 1877. 
Fig. 16.
Edward William Godwin: 
House for the painter J.Whistler, 1877.

Сл. 17.
ц.Р.Мекинтош: Ентеријер
Fig. 17.
Charles Rennie Mackintosh: Enterier

Сл. 18.
Мали храм, Чикаго, 1893.
Fig. 18.
Small Temple, Chikago. 1893. 
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Волтер Гропијус (Walter Gropius) је и сам истраживао Кацуру и 
тврдио да отворени план и његова флексибилност „могу да се 
користе и данас“, као нека врста вечног принципа (timeless) 
(Bertoni, 2002: 39). Све је отворено и на свој начин слободно. 
Ни стубови нису на истом растојању, а и модуларни систем 
(kiwari) омогућава да се структура ипак развија без 
ограничења. Све се мења са покретом и са временом. 
(Радовић, 1998: 304). Импресиониран овом архитектуром, 
која делује континуираним визурама, покретима у простору, 
сталном мобилношћу и динамиком ансамбла, он је заједно 
са Кенцо Тангеом (Kenzo Tange) написао књигу: Katsura: 
Tradition and Creation Japanese Architecture. Гропијус је написао: 
„Најкарактеристичнији у духу концепције је пут до улазне 
капије виле. Он је у складу са омиљеним зен приступом, који 
је ретко директан, аксијалан и симетричан. То је одлучна 
ненаклоност ка наметању равног пута, уместо кога је, мада 
постоји склоност ка интимном и обичном, пажљиво планиран 
приступ који обилује изненађењима на сваком кораку и води 
до главног циља једним људским, природним, неимпо-
зантним начином. " (Gropius, 1968:126).
Архитектонски и писани радови  архитеката модерне, међу 
којима су на првом месту имена Рајта (Frank Lloyd Wright) и 
Бруна Таута (Bruno Tout), представљају индикацију дихотомије 
која је присутна између Истока и Запада, као и потврду 
чињенице да модернистичке идеје могу на неки начин да 
потичу из традиционалне јапанске архитектуре.
„Архитектура јесте тај живи и креативни дух, који се из једне 
генерације у другу, из једне епохе према следећој, креће 
својим путем, опстаје и рађа се у савршеној хармонији са 
људском природом и променљивим околностима људске 
егзистенције“ писао је Рајт (Wright, 1955: 112). Јапан, као 
инспирација из раних дана, био је од суштинске важности за 
њега. Био је страствени колекционар јапанских бакрореза, а 
1893. год. је видео Мали храм изложен на светској изложби у 
Чикагу (Сл. 18) који му је деловао као дирљив контраст 
бомбастичком неокласицизму који је обележио изложбу. 
Привукли су га његови продужени, плутајући кровови, 
одсуство зидова у западном смислу, пошто се на њиховом 
месту налазио само скелетни оквир танких дрвених потпора 
као једина баријера која је делила унутрашњи растерећени 
простор од спољне средине. Евидентан осећај за материјале 

исказан кроз љубав за природне материјале, пре свега дрво 
које је употребљавано на најједноставнији начин, било је 
исто оно осећање које је и млади Рајт гајио. Овај утицај је 
видљив у решењу дневне собе у кући Френсиса В. Литла 
(Frencis W. Little), из 1913. године, (Сл. 19) која је сада изложена 
у Метрополитен музеју уметности у Њујорку. Ова дневна соба 
је спектакуларно решење које је представљало типично 
рајтовску трансформацију отвореног ентеријера на два нивоа 
под јапанским утицајем. Тамно дрво и двоструки низ 
масивних греда испод таванице одавали су осећај безбедног 
заклона.  Хоризонтални декоративни елемент испод таванице 
прелази у неперекинути низ бочних прозора, а тешка 
таваница од греда прекривена је гипким праволинијским 
формама. Ова таваница је јасно разграничавала простор који 
обухвата од оног ког формирају прстенови греда испод ње. 
Ентеријер, уз савршено уклопљен екстеријер, представљао је 
ниво који ће Рајт досегнути поново тек тридесетих година XX 
века. 

Полазећи од тога што је Саливен (Louis Henri Saliven) развио 
принцип јединства форме и функције, Рајт је развио идеју 
„органске архитектуре“ која подразумева хармоничан однос 
и опонашање природних процеса у архитектури.„Једна од 
лекција из Јапана, је узвишени напор ка елиминацији свега 
што је безначајно“, писао је Рајт (Wright, 1955:246). Према 
писању Петера Блејка  (Peter Blake), Рајт је дубоко разумео ову 
лекцију и схватио ју је као универзални архитектонски став у 
свакој посебној ситуацији. „Рајтовски филозофски концепт 
отворених простора који се међусобно дубоко прожимају и 
које деле платна/зидови долази из традиције јапанске 
архитектуре, како код најједноставнијих сеоских кућа тако и 
из најсуптилнијих палата као што је Кацура“(Blake, 1977: 32). 
Ниске хоризонталне линије и отворени простор ентеријера, 
основне карактеристике Рајтове „преријске“ архитектуре, 
несумљиво подсећају на традиционалну јапанску архитектуру. 
На пример, облик ниског дуплог крова на Преријској кући 
(Prairie House), (Сл. 20), веома  је сличан облику крова јапанске 
чајне куће у шоин стилу (Сл. 21). То је чајна кућа Ген-ан (Gen
an), башта Уракуен (Urakuen) у месту Инујама, Аичи област у 
Јапану. Детаљ улаза приказује мала врата (Сл. 22) (Nute, 
2000:67).

Сл. 19.
Дневна соба куће Френсиса В. 
Литла,1913. 
Fig 19.
Leaving room in  Frencis W. Litlle s 
House, 1913. 

Сл. 20 .
Ф. Л. Рајт: Преријска кућа
Fig. 20.
Frank Lloyd Wright: Prairie House

Сл. 21.
Чајна кућа Ген-ан у башти Ураку, 
Инујама, Аичи префектура, Јапан 
Fig. 21.
Teahouse Gen-an, Uraku Garden, 
Inuyama, Aichi Prefecture, Japan 
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Сл.22.
Улаз у Ген-ан: мала врата 
Fig. 22.
The entrance area to the Gen-an: 
Small door

Бруно Таут је живео у Јапану од 1933. до 1937. године. Пројекат 
унутрашњости виле Хјуга (Villa Hyuga, 1935.) (Сл. 23) показује 
његов покушај да усклади јапанску културу са идејама 
модерне архитектуре. У том настојању он је користио и подне 
облоге и дрвене зидове, а татами простирке комбиновао је 
са модерним намештајем од бамбуса. Изграђена 1933.
године, вила Окура (Villa okura) у Азабу-Токио (Сл. 24), још је 
један његов рад у складу са традицијом Јапана. Преовлађујући 
дух овог рада је несумњиво модеран, али елементи као што 
су јапански стил спратова, хисаши (hisashi), коси кровови, па 
чак и архитектонски украси као што су лампиони у екстеријеру, 
виле и кипови лавова на улазу, показатељи су његовог 
покушаја да примењује типологију далеког истока  на виле и 

да некако„транскрибује" модерну у јапанско царство. „Хтео 
сам", пише Бруно Таут, „да представим ново разумевање 
јапанске архитектуре, и да убацим зен у своје радове". Своја 
размишљања је обликовао кроз дијаграм који показује 
позитивне и негативне утицаје на  развој јапанске градитељске 
традиције (Сл. 25). Он наставља да критикује јапанске 
модернисте: „Јапански модерниста може бити успешан ако 
пројектује са критичким погледом  на своју традицију. Тек 
тада он може да створи модерна дела која су независна од 
Запада, а у складу са својим националним идентитетом. Таква 
дела, ако заиста изражавају националност, треба да припадају 
целом свету и да буду део светске културне баштине“ (Taut, 
2003: 32).

Сл. 25. 
Бруно Таут, 1935: Дијаграм показује 
позитивне и негативне утицаје на  развој 
јапанске градитељске традиције 
Fig. 25.
Bruno Taut, 1935: Pattern shows the positive 
and negative influences on the development of 
Japanese architectural tradition

Сл. 23.
Бруно Таут, 1935: Вила Хиуга 
Fig. 23.
Bruno Taut, 1935: Villa Hyuga

Сл. 24.
Бруно Таут, 1933: Вила Окура
Fig. 24. 
Bruno Taut, 1933: Villa Okura

Сл. 26.
Алдо ван Ајк: 
Сиротиште у 
Амстердаму, 
Холандија, 1960 
- 1961
Fig. 26.
Aldo van Eyck: 
Amsterdam 
Orphanage, The 

Сл. 27.
Сутеми Хоригучи: 
Кућа Окада, 1934.
Fig. 27.
Sutemi Horiguchi: 
Residence Okada, 
1934.



26

Сем код Рајта и Таута, утицај традиционалне јапанске архитектуре видљив је и у 
опусу других аутора. Алдо ван Ајк (Aldo van Eyck) у свом Сиротишту у Амстердаму, 
употребио је модуларну основу и ритам какви постоје у плану палате Кацура (Сл. 
26). Године 1934. у Окада резиденцији (Сл. 27), архитекта Сутеми Хоригучи  (Sutemi 
Horiguchi) меша елементе сукија стила (под непосредним утицајем Кацура издвојене 
палате) у башти како би објединио западне и оријенталне аспекте плана (Stewart, 
2002: 129). Данашња императорска палата у Токију, подигнута 1968.године, на 
земљишту оригиналног Едо замка (Edo Castle), у традицији је Кацуре, са правим 
линијама и елегантном једноставношћу (Сл. 28).
„Модерни карактер јапанске традиције у принципу потпуно је прихваћен“, сматрали 
су Бонфанти и Порта (Bonfanti, Porta) (Bonfanti, 1967: 69). Чак је и Луис Кан (Louis 
Kahn), у башти јужно од Уметничког музеја Кимбел  (Kimbell Art Museum, 1966-72), 
(Сл. 29) организовао врсту зен баште која је садржала скулптуру Исаму Ногучиа 
(Isamu Noguchi) и редове јапанског дрвећа који гледају на улаз у чијем се решењу 
осећа утицај Запада. Тако су класицизам, академизам, лепе уметности  (Beaux Arts) 
и зен филозофија изједначени и стопљени код Кана у врсти архитектонског 
синкретизма. „Простор није простор ако није евидентан начин како је он настао“, 
говорио је Кан.

Сл. 29.
Луис Кан: Уметнички 
музеј Кимбел
Fig.29.
Louis Kahn: Kimbell Art 
Museum
 

Сл. 28.
Садашња 
Императорска 
палата, Токио, 1968. 
Fig. 28.
The present Imperial 
Palace, 
Tokyo, 1968. 



27

Драгана Василски/АУ30/2010/страна 16-33; Јапанска култура као парадигма у формирању минимализма у архитектури 

У Јапану се мери помоћу савитљивог ужета, што се одражава на архитектуру. Алфред  
Алтер (Alfred Alther) је писао: „Модуларна мрежа татамија била је и остала битна 
компонента планирања архитектуре што је одувек, па и данас, јапански изграђени 
простор чинило јасно развијеним“ (Alther, 1968:6). Постоје и други архитектонски 
принципи у Јапану који су се могли лако прихватити у модерном покрету: свеукупни 
систем стандардизације, а да се при томе избегну и понављање и монотонија, 
акценат на грађевини, као и у њеном конципирању, на вредностима и лепоти струк-
туре и конструкције, суптилно и адекватно коришћење материјала, флексибилност 
унутрашњег простора (клизни зидови-шођи) и значај празног, симбо личне вред-
ности грађевине и њених делова и стално трагање за значењем, намештај интег-
рисан са простором, чему је тежио касније и Ле Корбизије (Le Corbusier).

Сл. 30.
Казуо Шинохара: 

Укијо музеј, 
Мацумото, 1982.

Fig. 30.
Kazuo Shinohara: 

Ukiyo Museum;
 Matsumoto, 1982. 

Сл. 31 .
Јошио Танигучи: 

Уметнички музеј 
општине Тојота, 

1995. Тојота, Јапан
Fig. 31.

Yoshio Taniguchi: 
Toyota Municipal 

Art museum, 1995, 
Toyota, Japan
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поновити на Западу у дословном смислу.” (Pawson, 1996:10). 
Казуо Шинохара (Kazuo Shinohara) је веома утицајни јапански 
архитекта који је формирао оно што је сада познато као 
Шинохара школа (термин је први пут објављен у јануарском 
броју часописа Спејс дизајн (Space Design)) Он је повезан са 
стварајаштвом Тојо Ита (Toyo Ito), Казунари Сакамота (Kazunari 
Sakamoto) и Итсуко Хасегаве (Itsuko Hasegawa). Како је 
архитектонски критичар Томас Даниел (Tomas Daniell) рекао: 
„Кључна фигура, аутор који је изричито одбацио западни 
утицај али се појављује на скоро свакој грани породичног 
стабла савремене јапанске архитектуре ... је Казуо Шинохара 
... Његов утицај на дисциплину, као теоретичара, пројектанта 
и наставника је огроман“ (Daniell, 2008:15). Поглед на његов 
Укијо музеј (Ukiyo Museum) у Мацимоту у Јапану (Сл. 30), 
асоцира на почетак онога што ће добити назив минимализам 
у архитектури, приступ који ће у чистоти израза дати примере 
као што су Тојота уметнички музеј (Toyota Municipal Art 
museum) (Сл.31) аутора Јошио Танигучија (Yoshio Taniguchi) 
или пројекат аутора САН-е: Нови музеј савремене уметности 
у Њујорку (Сл.32).

МИНИМАЛИЗАМ  У АРХИТЕКТУРИ – ИЗМЕђУ 
АПСТРАКцИЈЕ И ПОЕЗИЈЕ 

 
Џон Поусон (John Powson), који се сматра гуруом 
минималистичке архитектуре, заговарао је зен будистичку 
филозофију раздвајања од припадања и одбацивање 
акумулације материјалних објеката, исто као и концепт 
једноставности као пут према самоослобађању. У својој 
чувеној књизи Минимум, која је имала огроман утицај на 
свет дизајна, он  са посебном топлином пише о Кацура палати: 
„Неке културе ме привлаче више од других: Јапан из XVI века, 
антички Египат, класична Грчка. Наравно, ако би требало 
изабрати једно друштво које покрива сваку културну форму, 
онда би Јапан из XVI века био скоро идеалан, примењујући 
процес напредовања, побољшавања, оплемењивања кроз 
дуги период. Седећи у Кацура палати, гледајући на језеро 
обасјано месецом са традиционалним колачима и чајем, 
добијам јасну слику свега што ме привлачи једноставности. 
Ништа није погрешно, ни једна једина ствар: сто, послужавник, 
поглед, језеро, чин доласка и онда одласка. Све је савршено. 
То не значи да се може казати да је могуће ово савршенство 

Сл. 32.
САНА (Казујо Сеђима / 
Рије Нишицава): 
Нови музеј 
савремене 
уметности, Њујорк, 
САД, 2007.
Fig. 32.
SANAA (Kazuyo Sejima 
/ Ryue Nishizawa): 
New Museum of 
Contemporary Art, 
New York City, 2007.

Сл. 33 . 
црква светлости, Осака, 1989. 
Fig. 33.
Church of the Light, Osaka, Japan, 
1989. 

Сл. 34.
Галерија Ака, 
Осака, 1988. 
Fig. 34.
Galleria Akka, 
Osaka, 1988.

Сл. 35.
Храм воде, Аваји, 
Јапан, 1991. 
Fig. 35.
Water Temple, Awaji, 
Japan, 1991.
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нија је функционална и постиже добре резултате  у трагању за 
континуитетом” (Dal Co, 1995:97). Право из своје најраније 
фазе, Тадао Андова архитектура постала је интернационална 
референтна тачка за архитектуру која је економична у 
значењу и страна свим формама  визуелне неумерености. 
Његов нарастајући успех био је истовремен са све већим 
интересовањем за архитектонско културно наслеђе, зен 
филозофију, апсолутан дух културе, „раз миш љање без обје-
ката”, празан простор и ма. Интерпретација Патриције Ранцо 
(Patrizia Ranzo) нуди прихватљиво разу мевање појаве која се у 
јапанској култури назива ма: „Ништа не може боље него 
јапански концепт ма (празан простор у коме се појава мани-
фестује или временски интервал између једне појаве и друге) 
да прикаже период у коме ми живимо и идеју која инспирише 
многе савремене  архитекте. Ово је моменат када пролазност 
времена више не изгледа као да је линеарна, већ неочекивано 
образује готово кружни дијаграм, поново трасирајући своје 
сопствене трагове, враћајући се у неке моменте у прошлости, 
нудећи простор и паузе за размишљање. Линија мисли која …
нема намеру да редукује сложеност, већ би радије да истражује 
најважније, апсолутну идеју архитектуре у свој њеној оскудно-
сти и двосмислености.” (Ranzo, 1996:147).

Нову генерацију архитеката који су се појавили на јапанској и 
светској сцени, а који су одиграли запажену улогу у развоју 
минимализма у архитектури на интернационалном плану 
предводио је Тадао Андо (Tadao Ando), који је осамдесетих 
година прошлог века увео минимализам у архитектуру онда 
када он још и није постојао у другим срединама. Његова 
архитектура, која презентује универзалне квалитете, заправо 
је усађена у традиционалне јапанске вредности. То је сав-
ремена  интерпретација јапанске естетике која нас тавља да 
истиче исте вредности које можемо видети у зен вртларству, 
или у кући чаја, или чак и у јапанској музици.
Од најранијих остварења архитектура Тадао Анда  представља 
пример процедуралне јасноће и екстремно формалне чис-
тоте. Употреба појединачних материјала, армираног бето на 
који је третиран са бригом и пажњом као да је отмени 
материал и који подсећа на једноставну нагост традиционалне 
архитектуре, чиста геометрија, срачуната употреба извора 
природног осветљења и софистицирана апстракција сас тав-
них елемената, само су неке од главних карактеристика ове 
архитектуре опредељене за бројна понављања. „Андов 
минимализам је суштински монотон док се понавља у 
употреби инструмената архитектонског језика. Но, та моно то-

Сл.  36. 
Бонети-Козерски 
студио: Апартман 
у централ парку у 
Њујорку
Fig. 36.
Bonetti-Kozerski 
Studio: Central 
Park Apartmant, NY
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Комбинујући утицаје јапанске традиције са оним најбољим у модернизму, 
минималној уметности (minimal art), уметности земље (land art), Андо је развио 
комплетну, јединствену, непоновљиву, оригиналну естетику која настаје 
употребом бетона, дрвета, воде, светлости у простору и елемената природе на 
начин који никад раније није виђен у архитектури (Василски, 2010б:12). То је 
употреба Ле Корбизјеових елемената: сунце, простор, зеленило, у интеракцији са 
традиционалном јапанском филозофијом пет елемената: вода, дрво, ватра, 
земља и метал. Он оживљава тради ционалне јапанске квалитете, не у смислу 
носталгије или у ограниченом културолошком погледу, већ кроз пласирање 
уневерзалних архетипских квалитета у којима ужива свака чулна особа. У свим 
његовим објектима стварна величина постаје безначајна у поређењу са 
простором који се доживљава, како у  Цркви светлости у Осаки из 1989. године 
(Сл. 33), тако и у Галерији Ака (Galleria Akka), такође у Осаки, 1988.године (Сл. 34) 
или Храму воде, Аваји, 1991. (Сл. 35).
Бројни су примери минимализма у архитектури у којима се могу сагледати 
доминантне карактеристике традиционалне јапанске архитектуре. Њих има 
широм света, јер минимализам, као архитектонска школа мишљења, може да 
буде елитан захваљујући истицању драгоценог комодитета у простору, што 
потврђују све бројнији примери минимализма у ентеријеру (Василски, 2008: 
447- 452). Присутан у естетски развијеним срединама, минимализам јесте у духу 
савременог начина живота, чему доприноси духовност коју је преузео из 
традиционалне јапанске архитектуре. Примери (Сл. 36, Сл. 37, Сл. 38) широм 
света то потврђују (Minimalist interiors (2005.):12, 27, 299).

Сл. 37.
Томојуки Уцуми: 
Кућа Камакура, 

Камакура, Јапан
Fig. 37.

Tomoyuki Utsumi/
Milligram Studio 

Architectural 
Practice: 

Kamakura House, 
Kamakura, Japan 

Сл. 38.
Жаквин Торес: Кућа у 

Мадриду, Шпанија 
Fig. 38.

Joaquin Torres 
A – cero: House in 

Madrid, Madrid, Spain
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ЗАКЉУЧАК

Основна карактеристика културе јесте да се њене вредности 
преносе независно од друштвеног миљеа (зато ми разумемо 
Микеланђела или Моцарта). Форме и стил живота из мање 
или више удаљених историјских периода растављени су 
изван идеологизма и интелектуализма.  Оно што их повезује 
јесте једноставност, као лајт мотив (Василски, 2010в: 36) који 
у минимализму у архитектури неоспорно потиче из тради-
ционалне јапанске архитектуре.
„Један од најтежих задатака архитектуре је како објаснити 
њен однос према прошлости као делу будућег пројекта, 
односно делу њене будућности“(Херцог и де Мојрон (Herzog & 
de Meuron)). 

Јапанска традиција и национални идентитет налазе се негде 
унутра, у срцу сваког човека и његовим емоционално-
естетским стремљењима. Повратак природи не подразумева 
враћање природном животу примитивних људи, већ живот 
слободе и еманципације у коме постоји једноставнији начин 
изражавања осећања и стицања знања. Комбинација дуго 
темељених јапанских естетских сензибилитета, и оних 
проузрокованих савременим животним искуствима и 
последњим достигнућима високе технологије, изражена кроз 
минимализам у архитектури, шири се светом који је постао 
једна велика глобална позорница.

Три речи: Данас, Некад и Једном, као основне црте времена, 
Ниче кроз појаву Заратрусте спаја у стално Сад, или у оно што 
метафизика зове Вечност (Хајдегер, 1999:82). Ако је 
Заратруста, како каже Ниче „учитељ вечног враћања“ (Ниче, 
2002:49), јер је то његова судбина, онда је јапанска 
традиционална архитектура учитељ вечног враћања као 
културни симбол чији је градитељски задатак у савременом 
свету исказан кроз минимализам у архитектури.
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