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Апстракт
Текст се бави анализом архитектонског 
дискурса који се формирао око 
термина минимализам у периоду 
између 1976. и  1999. године, који 
сматрам конститутивним за 
теоретизацију овог термина. Приказ је 
усмерен кроз  две хипотезе: 1) 
минимализам у архитектури нема 
континуиран ток настанка и развоја и 
не представља стил, правaц, покрет, 
школу, жанр или тренд у смислу како 
се то дефинише у дисциплинама попут 
историје уметности, естетике и теорије 
уметности; 2) чињеница да се ретко 
који архитекта декларисао као 
минималиста наводи на претпоставку 
да је минимализам у архитектури 
заправо продукт, тј. конструкт 
архитектонског дискурса, насталог из  
потребе да се обједини један 
очигледно постојећи и 
распрострањени формални идиом у 
архитектури у периоду након и 
делимично за време постмодерне. 
Индикативно је да се писање историје 
минимализма у архитектури, у свом 
најинтензивнијем периоду – 
деведесетих година прошлог века – 
одвијало углавном у три града: 
Лондону, Барселони и Милану. У том 
смислу, може се  разматрати начин на 
који је сваки од ових центара 
потенцирао своју улогу, кроз амбицију да 
минимализам у архитектури прикаже као аутентично 
локалну творевину.
Кључне речи: минимализам, модерна, 
постмодерна, нова модерна, масовна култура, 
архитектонски дискурс

consTITuEnT pErIod In 
ThEorETIZaTIon of MInIMalIsM In 

archITEcTurE

abstract
The paper analyzes architectural discourse 
that is formed around the term minimalism, 
between 1976 and 1999, a period that I 
consider constitutive for theorization of the 
term.  The presentation is directed by two 
hypotheses: i) minimalism in architecture 
does not have a continuous stream of origin, 
development, and is not a style, direction, 
movement, school, genre or trend in terms of 
how it is defined in disciplines such as art 
history, aesthetics and art theory ii) the fact 
that it’s rare for an architect to declare 
himself a minimalist suggests that 
minimalism in architecture is actually a 
product or construct of an architectural 
discourse that emerged from the need to 
consolidate the existing obvious and 
widespread formal idiom in architecture 
partly during and after post-modernism. It is 
indicative that the writing of history of 
minimalism in architecture, in its most 
intensive period – the nineties, takes place 
mainly in three cities: London, Barcelona and 
Milan.  In this sense, we can examine how 
each of these centers emphasized its role, 
through the ambition of minimalism in 
architecture to appear as an authentic local 
creation.
Keywords: minimalism, modernism, post-
modernism, new modernism, mass culture, 
architectural discourse

Увод 
Термин  минимализам се у архитектонској 

публицистици појављује у другој половини 
седамдесетих година. Углавном се радило 

о чланцима у стручним часописима и 
поглављима у уређеним издањима, где се 

термин користио у описном смислу. 
Приликом формалних анализа 

једноставне геометрије и детаља 
редукованих на минимум у делима 

појединих или више архитеката, 
потенциране су  формалне и поетичке 

вредности у релацији са америчком 
минималном уметношћу. Док Смит 
приказује минимализам мексичког 

архитекте Легорете (ricardo Legorreta), 
Бонефо препознаје Канов (Louis Kahn)  

приступ – једнак  третман формалног и 
конструктивног решења, код америчких 

минималиста (Smith, 1976; Bonnefoi, 
1979). Осамдесетих година теоретисање о 

архитектонском минимализму поприма 
идеалистички карактер. У том контексту 

Таки даје осврт на рад Анда (Tadao ando), 
чију минималистичку  монотонију 
тумачи као одбацивање вредности 

потрошачког друштва и окретање ка 
спиритуалности јапанске традиције (Taki, 

1984). Контемплативне вредности истиче 
и надахнути Ауер, за кога је минимализам 

тенденција ка похвали празнине и позив 
на скромност, као и подстицај у моралном 

смислу (auer, 1988). Ауер том приликом 
поред Кана и Анда, анализира и 



67

Владимир Стевановић /АУ34/2012/ страна 66-71 /Конститутивни период теоретизације минимализма у архитектури

пројекте Барагана (Louis Baragan) и Сизе (alvaro Siza).  Као већина других теоретичара до тада, 
и Џенкс (Charles Jenncks) је користио термин минимализам у својим историјским прегледима 
савремене архитектуре, и то у контексту описa oживљавања пуризма Њујоршке петорке (New 
York Five)1 и минималног аскетског стила сведених платонских примарних форми 
фундаменталиста – Росија (aldo rossi) и Унгерса (oswald M. Ungers)2. На сличан начин Кертис 
(William J. r. Curtis) говори о минималистичкој тенденцији у скандинавској архитектури 
шездесетих година прошлог века.3 
Седамдесете и осамдесете године су време када архитектонска теорија још увек тематизује 
кризу модернизма која је започела шездесетих година XX века. У центру пажње био је рад 
аутора и тимова који су у овом интервалу преиспитивали основна начела модернизма, али и 
архитектонске дисциплине уопште, дајући различите одговоре на универзализам 
интернационалног стила.  У том смислу, поменуте архитекте – Легорета, Бараган, Андо и Сиза, 
одређени су од стране архитектонске историографије4 као припадници критичког регионализма. 
Разматрање различитих ауторских концепција под окриљем минималистичког дискурса није 
била неоубичајена појава. Симптоматично је било присвајање не само вернакуларно-
интернационалног приступа критичких регионалиста, већ и кретања ка аутономији дисциплине 
Њујоршке петорке оживљавањем форми херојског периода модерне, критике потрошачког 
друштва у неоавангардно-утопијском раду Суперстудиа (Superstudio), као и 
неорационалистичког примитивизама фундаменталиста. Код свих је, осим критичког приступа, 
препознат још један значајан  заједнички елеменат – минималистички формални идиом.  
Сл. 1. 
Италијански рационализам – Фиђини/Полини: 
кућа и атеље уметника, Милано, 1933-34.
Fig. 1.
Italian rationalism - figini, luigi/pollini, Gino: artist’s 
house and studio, Milan, 1933-34.
http://aliciaarevalillo.blogspot.com/2011/04/figini-luigi-
pollini-gino-casa-en-la.html

Сл. 2. 
Неорационализам – Роси, Алдо: гробље у Модени, 
1971-76.
Fig. 2. 
neo-rationalism – rossi, aldo: Modena cementary, 
1971-76.
http://subtilitas.tumblr.com/post/7124533294/gabriele-
basilicos-beautiful-capture-of-aldo

Сл. 3. 
Суперстудио: Kонтинуални споменик, 
пустиња Аризона, 1969.
Fig. 3. 
superstudio:   continuous monument, 
desert arizona, 1969.
Lang, P, W. Menking (2003) Superstudio: Life 
without objects, Milan, Skira, p.129.

1  За више информација: Jenks, C. (1982): Current Architecture, London, Academy Editions
2  За више информација: Jencks, C. (1987): Post – Modernism: The New Classicism in Art and Architecture, London, Academy Editions
3  За више информација: Curtis, W. (1982): Modern Architecture since 1900, London, Phaidon
4  За више информација: Frampton, K. (1982): Critical Regionalism: Modern Architecture and Cultural Identity,  Frampton, K., Modern Architecture: A Critical History, 

London, Thames and Hudson, pp. 314-327.
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извођења лондонских скупоцених  ентеријера, озваничена је 
у архитектонској теорији исте године од стране Џенкса. Појаву 
коју Гленси разматра он назива оживљавање двадесетих 
(twenties revivalism) и посматра је у ширем распону између 
касно-модерног покрета (late modern movement) и 
неомодернизма (neo-modernism). За Џенкса сам термин 
минимализам односи се на буржоаску верзију касно-
модерног покрета, а као праоца минимализма види Мис ван 
дер Роја (Mies van der rohe). Суштински, минимализам у 
архитектури у то време у Британији схватан је као 
оживљавање безорнаменталности, чистог простора и лепоте 
једноставне елеганције, у континуитету митског незавршеног 
пројекта модернизма из ране фазе двадесетих (Тoy, 1994; 
Melhuish, 1994). У том смислу, Мелхиш наглашава разлику 
између велфлиновски повезаних концепата модернизма и 
минимализма. Функционална идеологија механичке и 
индустријске ере, која је произвела концепт машине за 
становање, супротстављена је тежњи ка телесном и чулном 
искуству непретрпаног простора  које нуди минимализам 
(Melhuish, 1994).  Из Лондона указано је и на друге националне 
и културне средине у којима се развија минимализам у 
архитектури. Букенан  тако приказује групу швајцарских 
архитеката чији рад види као олакшање у односу на 
формалне ексцесе осамдесетих година прошлог века (Bu-
chenan, 1991). Као водеће фигуре швајцарских есенцијалиста 
Букенан издваја Херцога и Де Мерона (Herzog & DeMeouron). 
Њихов рад дефинише кроз две фазе: 1) ригорозни 
минимализам, као спој фасцинације  раним модернизмом и 
медитеранском вернакуларном архи тек туром; 2) апстракција 
и монолитност, коју види као реминисценцију на minimal art. 
Поред Швајцарске, минимализам је разматран у 
медитеранском региону, посебно на Иберијском полуострву, 
код архитеката Баезе (alberto Campo Beeza) и де Моуре (Edu-
ardo Souto de Moura) и у Јапану. Мелхиш издваја повезаност 
са локацијом, ручну израду наспрам индустријске 
производње и традицију беле, једноставне, рационалне  
архитектуре уклопљене у пејзаж, као особености 
медитеранског минимализма, док Вајс сматра да су јапанска 
клима, традиција и начин живота прихватљивији за 
минималистичку формулу (Melhuish, 1994; Vice, 1994). 
Мелхиш не пропушта да истакне како је британски 
минимализам неправедно потцењен6 у светској јавности у 
односу на остале покрете у том правцу, о чему говори и Ајпма 
(robert Ypma). Ајпма не види минимализам као стил, већ као 
животну филозофију, која у архитектонском смислу нуди 
визуелни мир у хаосу градског живота, што је већ елабориран 
став код Гленси. Свестан парадокса да минимализам 

Свега неколико приказа, који су успоставили полазне премисе, 
претходили су  експанзији употребе термина, која заправо 
почиње 1988. године, од када излази све већи број чланака. 
Прелазом са описног на генеративно посматрање феномена, 
који је условио потребу за системским дефиницијама и 
класификацијом, постаје јасно да се успоставља нова тема у 
архитектонској теорији. У складу са тим излазе прва тематска 
издања посвећена минимализму у архитектури. Мит о 
минимализму  као тенденцији а не појединачном феномену 
развијао се постепено у архитектонској публицистици.5  

Лондон – lifestyle и масовна култура
Из лондонског фокуса долазе три прегнантне дефиниције које 
у формалном смислу одређују минимализам: 1) суштински 
редукционистичка архитектура која обухвата  једноставност, 
линераност, пригушене палете боја, префињене завршне 
радове и контемплацију (Vice, 1994:15); 2) перфекција и 
квалитет које предмет достиже  када га више није могуће 
унапредити субстракцијом и када су све компоненте, детаљи и 
спојеви редуковани до суштине (Pawson, 1996:7); 3) редукција 
архитектуре до најосновнијих концепата простора, светла и 
масе (Marey, 1999:8).  Заслугу  за  представљање архитектонског 
феномена минимализма Мелхиш приписује британској 
публицистици и двема књигама идентичног наслова: The New 
Moderns које су се појавиле исте 1990. године (Melhuish, 1994). 
Аутори ових књига су Гленси (Jonathan Glancey) и Џенкс. Гленси 
детектује минимализам као нови стил живота који  друге 
половине осамдесетих година прошлог века почиње да се 
шири међу припадницима британске имућније класе. Он 
указује на феномен заглибљености у поседовању, који је људе 
учинио жртвама потрошачког друштва, охрабрујући их да 
пуне своје просторе све непотребнијим стварима. То је довело 
до презасићености визуелним ефекатима које производи 
масовна култура и наступила је потрага за мирном оазом у 
пренатрпаном и визуелно-бучном окружењу. Контраст мирног 
и бучног на пољу архитектонске визуелности представљен је 
као тријумф софистицираности над конзумеризмом, који као 
такав у формалном смислу реферира на минимализам.  Нови 
архитектонски формални идиом уздржане, строге, хладне, 
неутралне, мирне и сведене архитектуре Гленси назива 
минимална нова модерна (minimal new moderns) и најављује га 
као стил деведесетих. Реч је о архитектури апартмана, а 
затим и бутика, ресторана, галерија и породичних кућа 
пројектованих од стране Поусона (John Pawson), Силвестрина 
(Claudio Silvestrin) и Фретона (Tony Freton), која тада у lifestyle 
часописима заузима место декоративном еклектицизму 
постмодерне. Потврда да минимализам постоји и ван праксе 

5  Прве кораке ка промоцији новог стила  предузели су реномирани архитектонски стручни часописи: италијански Rassegna и Lotus International, немачки 
Daidalos, шпански El Croquis и британски The Architectural Review и Architectural Design Profile, који у периоду 1988–1994 штампају специјална издања у 
којима је главна тема минимализам у архитектури. 

6  Ова тврдња није незаснована,  с обзиром да  је британски допринос  минимализму у  Италији и Шпанији оцењен само као место зачетка термина, без 
посебног осврта на пројекте британских аутора.
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доживљава зенит управо у средини као што је Лондон, која првенствено  асоцира на 
гужву и јурњаву, Ајпма подсећа на енглеску традицију. Он говори о снажној 
редуктивистичкој линији која се испољавала од викторијанске архитектуре 
елегантне уздржаности и једноставне употребе најквалитетнијих материјала, преко 
високе технолошке стандардизације у условима индустријске револуције, до новог 
брутализма педесетих година XX века. Ајпма на тај начин посматра минимализам, 
не само као истинско лондонски стил  који је зачет у овом граду осамдесетих 
година, већ и као део британског националног карактера.  Најутицајнији британски 
минималиста Поусон, који такође сматра минимализам у архитектури изворно 
британском тековином, објединио је изворе своје инспирације7 засноване на 
једноставности у аутопоетичком издању Minimum (1996). Након ове књиге, 
Поусонове историјске  реминисценције постале су незаобилазан клише у многим 
расправама о минимализму у архитектури.

Барселона – less is more као атемпорални и фундаментални  принцип
Напори да се концепт минимализма у архитектури обједини у јединствен теоријски 
оквир завршавали су се углавном на формалним анализама, где најконкретнији 
допринос стиже из шпанске публицистике. У издању Minimalismos, Монтанер даје 
листу од девет  карактеристика које се односе на различита испољавања 
минимализма (Montaner, 1993). То су: минимална сликовност, геометријска 
строгост, понављање елемената, техничка прецизност и наглашена материјалност, 
монолитност и једноставност, дисторзија размере, приказивање структуре у првом 
плану, самореферентност и чист израз  без историјских и експресивних алузија. 
Средином деведесетих година ХХ века организују се прве изложбе у циљу медијског 
упознавања новог стила.  Право место за то, као у случају интернационалног стила 
(1932) и деконструктивизма (1988), био је њујоршки Музеј модерне уметности 
(МоМА). Light construction је назив изложбе из 1995. године, којој је куратор у овој 
установи био Рајли (Terence riley). Рајли је приказао архитектонска дела строгих  
правоугаоних волумена која, по његовим речима, остварују нову архитектонску 
осећајност и повученост од формално-реторичких ексцеса. Исте године у Питсбургу, 
Мачадо (rodolfo Machado) и Ел Кури (rodolphe el-Khoury) организују изложбу 
Monolitic architecture. Тема су били објекти који изгледају као направљене из једног 
дела, солидне, масивне структуре огромне речитости, упркос ограниченим 
формалним средствима (Machado, el-Khoury, 1995). Обе изложбе су важна карика у 
ланцу текстова, с обзиром да се у експликацији не разликују од европског погледа 
на минимализам, иако  сам термин није посебно наглашен. У том случају, Барселони 
припада прва, и до сада највећа изложба, посвећена и номинално минимализму у 
архитектури: Less is more, одржана 1996. године у Изложбеној сали Школе архитеката 
Каталоније8 (Sala d’ Exposicions del Col-legi d’ Arquitectes de Catalunya) под кураторством 
Савија (Vittorio E. Savi) и већ поменутог Монтанера. Двојица куратора уједно су 
аутори изложбеног каталога у коме је приказано  111 дела из архитектуре и других 
уметности. Основна хипотеза Савија и Монтанера је да у развоју архитектуре постоје 
моменти кризе који се циклично понављају и  захтевају ревизију фундаменталних 
дисциплинарних концепата. По њима, резултат ових ревизија је повратак на 
полазну тачку, нулти степен, кроз одбијање орнамента и трагање за суштином. 
Улогу класичне архитектуре, као стила који се константно враћа, у XX веку преузима 
модерна традиција са својом карактеристичном морфологијом. Фразе које потичу 
од  Беренса (Peter Behrens) и Миса, less is more и bienahe nichts, представљене су као 
оперативни принципи минимализма. Назив изложбе и везивање за мисовску 

7 Поусон је од малих ногу био суочен са сведеном формом у индустријско-аскетском пејзажу родног Халифакса у Јоркширу. Четворогодишњи боравак у 
Јапану искористио је да се упозна са зен традицијом празнине и идеалом добровољног сиромаштва – wabi. Осим тога,  био је фасциниран прочишћеним 
унутрашњим простором француских цистеријанских манастира из XII века, као и  свесним одрицањем од материјализма и аскетизмом код изворно 
британских секти Шејкера и Квекера. На овај начин, Поусон је  увео елементе теологије и традиције у расправе о минимализму у архитектури.
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италијанског радикалног минималистичког дизајнера Паска 
(Vanni Pasca) наводи  Фронзонија (aG  Fronzoni), који је још 
шездесетих година изводио ентеријере какви су се у Лондону 
појавили двадесет година касније.  Вињели (Massimo Vignelli) 
је оријентисан на метафизички аспект минимализма. 
Минимализам није стил, то је понашање, начин постојања, 
фундаментална реакција на визуелну буку, неред и 
вулгарност. То је чежња за суштином ствари, а не њиховом 
појавношћу (Bertoni, 1999:226). Овде се Вињели користи 
идентичним речима као Гленси (1990) и Ајпма (1996), чиме 
заокружује један развојни пут у писању о минимализму у 
архитектури. Причом о животу у духовности, јасноћи и 
складу, Вињели додаје етичку и посве идеалистичку 
афирмацију минимализму, која је додуше већ била 
наглашена код Ауера (auer, 1988). Ова идеализација је можда 
логична надоградња полазних теоретизација о отпору 
масовној култури, конзумацији и постмодернизму као 
визуелном носиоцу ових друштвених стања. Ипак, Џенкс у 
свом критичком маниру уочава парадокс између 
метафизичког и економског аспекта минимализма – 
минимализам води у духовност, али и у куповину, алудирајући 
да је духовност заправо испољена у материјалности 
најскупље лондонсе комерцијалне архитектуре (Jenks, 1999). 
Сличну скепсу испољио је раније Вајс, поредећи добровољну 
и условљену једноставност, тј. минимализам због дизајна и 
минимализам због неопходности коју намеће реално 
економско сиромаштво (Vice, 1994). 

поетику (која иначе није била присутна у тој мери у Лондону),  
може се посматрати и као плод утицаја Моралеса (Ignаsio de 
Sola Morales), који је 1986. године био задужен за обнову 
Мисовог барселонског павиљона. Откада је поново подигнут, 
овај павиљон је за Моралеса представљао парадигму 
минимализма, чија првобитна и актуелна егзистенција 
онтолошки припада шпанском тлу.

Милано – минималистичка традиција
Миланским издањем Minimal  (Сл. 4.) часописа Rassegna 
(1988) начињен је прелаз са  појединачних чланака ка 
целовитим публикацијама. Поред Греготијевог (Vittorio 
Gregotti) концепта  сузбијања сувишног у уметничкој пракси и 
упоредне анализе испољавања формалне редукције у 
контексту архитектонског минимализма и минималне 
уметности, дотакнуто је и филозофско тумачење овог односа. 
У Lotus Intrernational публикацијaма (1992, 1994) мини-
мализам је посматран као раскид са постмодернизмом, у 
смислу вентуријевске декорисане шупе, и као окретање ка 
концептуалним и теоријским аспектима архитектуре. Књига 
Minimalismo представља минимализам као транснационални 
архитектонски феномен чији архетип, по Ранцо (Patrizia 
ranzo), потиче из локалне, медитеранске вернакуларне 
архитектуре (Carmagnola, Pasca 1996; ranzo, 1996). Овде 
аутори, на сличан начин као у лондонском случају, присвајају 
традицију минимализма за сопствену културу. Као јединог 

Закључак
Најинтензивнији период архитектонског дискурса о 
минимализму почиње почетком деведесетих година 
прошлог века и траје око 15 година, када постепено, средином 
прве декаде XXI века, сасвим излази ван фокуса интересовања 
теоретичара.  До краја деведесетих година оформљени су сви 
доминантни теоријски приступи истраживању минимализма 
у архитектури. Стога се допринос теорији у овој области у 
новом миленијуму може окарактерисати, осим појединих 
изузетака, као утврђивање и реинтерпретација већ 
написаног. Већина текстова је писана у позитивном маниру, 
осим критичког Џенкса, који се иначе није посебно занимао 
за минимализам. Уопштено, радило се о једном писању 

Сл. 4. 
Насловна страна Rassegna 

издања Minimal  из 1988. 
године (ур. avon, a., c. 

Germano)
Fig. 4. 

cover page of Rassegna Issue 
Minimal , 1988. (ed. avon, a., 

c. Germano )

8   Барселонски Col-legi је, осим едукативне функције, од оснивања активан 
на пољима издаваштва и организације изложби. Less is more, као једна 
од најзначајнијих изложби у организацији ове установе одржана је у 
склопу XIX Конгреса Међународног савеза архитеката (UIA) који је 1996. 
године одржан управо у Барселони. Предлог за организацију једне 
овакве изложбе и иницијатива да се додели Школи архитеката 
Каталоније потекли су од генералног секретара XIX  Конгреса, Моралеса.  
Изложба је трајала месец дана, од 26. јуна до 28. јула. 1996. године.
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историје уназад, где су минималистичка традиција9 и утицаји 
из прошлости (Сл. 1, 2, 3) били чешће акцентовани од 
дискурзивних анализа тада актуелног тренутка. Највише 
паралела постављено је са јапанским зен-будистичким 
концептом празнине и  америчком минималном уметношћу. 
О minimal artu овде нисам говорио детаљније. Међутим, 
треба нагласити да је у већини случајева веза између две 
дисциплине остваривана на спекулативном нивоу, узимајући 
у обзир искључиво номиналне и морфолошке аналогије, што 
се може  читати као првобитна несигурност око саме употребе 
новог  термина – минимализам. Метакритички приступ – 
писање о писању о минимализму, није успостављен. У том 
смислу, период после 1999. године, захваљујући временској 
дистанци, отворио је нове теме у монографијама о 
минимализму, које свакако могу бити  предмет неких 
наредних расправа. 
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9  У складу са Поусоновом идејом о минимализму као идеалу једноставности заједничком за све културе, термин добија проширену конотацију, везујући 
се за архитектонске форме које су се јављале и знатно пре његовог установљења. На основу формално-ликовне сличности, у циљу приказа развојног 
пута минимализма,  успостављане су произвољне историјске везе: 1) са архитектонским и уметничким правцима XX века као што су авангардни 
покрети  (дестајл, баухаус, супрематизам), модерни покрети (рационализам, функционализам, пуризам, нова објективност, интернационални стил, 
социјалистички реализам, нови брутализам, критички регионализам, итд.) и minimal art; 2) даље кроз историју, од пројеката Ледуа (Claude Nicolas Ledoux) 
и Булеа (Etienne Louis Boullee) у  контексту Ложијеове (Marc antoine Laugier) нормативне архитектонске естетике, преко цистеријанских манастира, 
медитеранске вернакуларне архитектуре и зен-будистичке собе за испијање чаја, све до египатских пирамида.


