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SÚPIS NEPAMIATOK

ARCHITEKTÚRA PRED OBJEKTÍVOM

BERAN, Lukáš – VALCHÁ OVÁ, 
Vladislava – ZIKMUND, Jan et al.: 

ina. 
Praha, VUT, VCPD FA 2014. 274 s.

 ISBN 9778-80-01-05544-1

Éra digitalizácie a po ov nám ponúka ve -

Kvantové po
ešte ove a 
ve udského ducha tu sa 
pred 

Úsilie o poznanie vybraných excelentných ar-
chitektonických diel minulosti s cie om ich ochra-

 nové. Na Slovensku, oproti iným 

v šes desiatych rokoch 20. storo
Súpis pamiatok a ten v sú asnosti nahrádza pod-

teraz o pamiatky striktne chránené zákonom, sú tu 

 sa kultu ikonickos-
ti a excelentnosti a zachyti  to, o by sme mohli 
azda nazva o 
nemá klasickú monumentálnu a turisticky efektnú 

 

priemyslového dedi stva. Zrete

záchrany transformáciou. Vzh

bieha i 
funkcie.

V 

tum pr myslového d
v rámci eského u

kými organiza -
 

rozsiahly súbor poznatkov o eskom a morav-

zvom Industiální topografie. 
 poslednú z nich, 

publikáciu Industriální topografie kraj. Vyso ina. 
Na knihe pracovalo okrem menovaných ešte dva-
nás  

to, o zostalo z materiálnych pozostatkov priemy-
selného dedi stva, zachované budovy a areály, 
sústre  na tie z nich, ktoré sú 

charakteristické. 

as

i súhrnne a typologický register.
Ústredným cie

adávanie a vy le ovanie pamia-
 argumenty pre sú asnos “ 

grantom Ministerstvo kultúry R v rámci progra-

tvo do dnešné-

kami“ dá .

ko doktorandov zo Slovenska a stá-
 skúsenosti, ktoré toto centrum 

vaciu prácu na topografii slovenského priemysel-
ného dedi stva. 

MATÚŠ DULLA    

Séria pub
topografie z produkcie 

pr myslového d
pri FA VUT v Prahe

DVE PUBLIKÁCIE O ARCHITEKTÚRE, 
URBANIZME A FOTOGRAFII

lez „technických obrazov“
a nekone ne reprodukovate né médium fotografie 

-

technických obrazov a ich vplyvu na históriu i sú-

asnos
kova
obrazov. Odkrývanie významu, ktorý zohráva 

vo výskumoch teoretikov a historikov.  A o aktuál-
nosti premýš ania vz ahov architektúry a fotografie 

sved

DEŠIFROVANIE VEDECKEJ OBJEKTÍVNOSTI
 Francúzska histori ka vedy Jeanne Haffner, 

v publikácii The View from Above (Poh ad zhora), 

293



RECENZIE
BOOK REVIEWS

rancúzska o

sveta, ktoré takpovediac odštartovala prvá svetová 
ahovalo len armádu a kartografov, ale 

ali 

tohto diagramu civilizácie sa stala letecká fotogra-
fia. Pod a niektorých vedcov, medzi ktorými bol 

topografie zeme podporu ich vedecké výskumy 
vykonávané na zemi. Tak ako za al Chombart  

afrických osád, rozli
ov, za ali spolu so sociológmi nachádza  na letec-

adu z výšky sa zdala by   

vila výstavu venovanú tomuto médiu. V roku 2014 

o historických premenách fotografovania mo-

znanie umenia architektúry 20. storo ia. 
nou prá-

a kurátorky zbierok architektúry Viery Dlhá
 skúma

kov 20. storo ia tvorbu fotografie architektúry na 

len v za

toriografia architektúry modernizmu na Slovensku 

asne 

kovate

Viera Dlhá

tektúry sú sumarizáciou zásadných, takpovediac, 
u lánkov nestorov medziná-

o vz

i o ich sú as-

 samotná 

nosti v 

Pod a Jeanne Haffner to bol práve architekt a 
vášnivý letecký fotograf Marcel Lods, ktorý me-

a to nielen teoreticky. Spolu s Eug ne Beauduinom 
bol v tridsiatych rokoch 20. storo

Cit  de la Muette. Štruktúra rozsiahlych bytových 
blokov mala by

adu zo zeme. 
Racionalita a zrozumite nos , ktorú vnášali 

pionieri moderného urbanizmu do prevrstvených 
a nepreh adných štruktúr historických miest, 

 práve 

Úchvatná komplexnos  fotografického záberu tak, 
ako nazna

ného stavu sveta, 
ale v ur

ov moder-
nizmu Le Corbusiera. Jeho návrhy na prestavbu 

 tradi né 
-

Monumentálna, abstraktná estetika moderného 
urbanizmu, z vtá ne 
preh

siaych rokoch 20. storo ia nástupom nových po-
stmoderných paradigiem neuskuto nila, dnešná 
nová fascinácia ortofotomapami a internetovými 

pionierom takéhoto skúmania mohlo len zda . 

NA HRANE VYSOKÉHO UMENIA
ne v rámci 

Výber prezentovaných a skúmaných fotogra-

nos . Podobne 

fia architektúry pod a autoriek na hrane medzi 

túrneho dedi

 PETER SZALAY
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ISBN: 978-80-8059-181-6

HAFFNER, Jeanne: 
The View from Above, 
The Science of Social 

Space. Cambrige, 
MIT Press 2013. 204 s. 
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