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Nálady materiálu: materiál a algoritmus 
Material Moods: Materials and Algorithms
David kovařík

The article Material Moods describes the eponymous research 
project of the Studio of Architecture 3 at the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague. The goal of the project is to 
determine the relationship between materials and contempo-
rary digital design methods and technologies and to integrate 
them into architectural solutions. Undoubtably, the last thirty 
years of extensive usage of digital technologies and computers 
in architecture have significantly  changed the speed, contents 
and methods of architects’ work. Architects use quite different 
techniques than their predecessors did thirty, forty years ago. To-
day’s digital technologies offer a great quantity of tools that not 
only allow better control, oversight and optimization of individ-
ual projects, but also have a great influence on design methods 
and often pose a challenge to proven and standardized solutions. 
Development in the field of computers and computer sciences 
has even given birth to a new discipline within architectural dis-
course known as digital architecture, where the prime purpose is 
not to accomplish an architectural design, but rather to explore 
and analyse the potentials of digital media. With its background 
of philosophy, design and media theory, digital architecture also 
seeks the relation between digital technology and people and 
its role in our society. Furthermore, the rapid development of 
computers has led to a rapid development of digital tools and 
digital architecture, far exceeding the construction technology 
used for actual buildings. Digital architecture (often on purpose) 
ignores the important social and economic factors that influ-
ence the process of construction. This attitude is not necessarily 
wrong. It is, indeed, an unavoidable stance if we want to exper-
iment with a tool or find out further options of its usage. Yet 
the discrepancy between the development of digital media and 
construction methods has now positioned digital architecture at 
a borderline: it can either maintain its separation from non-dig-
ital architecture, or actively seek and develop new construction 
technologies that could be integrated into the building process. 
In fact, we have been witnessing such a tendency for the last ten 
years. Large-scale experimenting with (among other possibilities) 
3D printing, robotic fabrication or material performance has 
a major focus in materializing digital concepts today. 

The project “Material Moods” extends this series of ex-
periments. It strives for possible ways of turning the concepts 
of digital architecture into reality and thus develops a specific 
approach to materials based on the algorithmic processes lead-
ing to specific material forms. Digital algorithms used in digital 
architecture are analysed and the logic of these algorithms is 
then applied to the internal structure of materials. Essentially, 
the project observes materials through the eyes of a computer.

The present article describes the theoretical background of 
the project and the actual experiments that took place in 2017 
and 2018. In the first chapter, it focuses mainly on the theory of 
emergence and its relevance for architecture. The work of the 
architectural critic Michael Weinstock and his book The Architec-
ture of Emergence are discussed. The principle of the term “more 
coming from less”, used by John H. Holland, is explained and 
compared with the work of architect Neri Oxman. Comparison 
of natural and human building processes results in the separa-
tion of distinct processes of modelling, analysis and fabrication. 

In Material Moods, the emergent theory is understood as 
a setup of single rules that, joined together, create a material. 
This approach to materials leads to a focus on internal material 
processes rather than final material forms and thus can over-
come the separation of modelling, analyses and fabrication.

The following chapter mainly deals with the work of Mario 
Carpo and his two books The Alphabet and the Algorithm and The 
Second Digital Turn, discussing the origins of the separation of 
modelling and fabrication and analyses and debates, why current 
industrial production prefers the division mentioned above to the 
concept of synthesis proposed by Oxman. Using the example of 
bricks, the article compares a pre-industrial, manually produced 
brick with a mass-produced brick, where each production type 
requires different qualities and demands certain technologies. Ac-
cording to Carpo, the division began as early as the Renaissance, 
with the invention of the printing press that allowed architects to 
print and re-print building documentation –  
the first blueprints. This period also established architects as 
authors and architecture as an authorial work that can be veri-
fied by comparing the print with the actual object. This attitude 
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has led to a wider specialization: architects are responsible for 
designing and builders for construction, a split that results in less 
feedback between both professions, where the blueprint plays 
the role of a medium, a communicative tool between two or even 
more distinct professions, in other words a visualisation of the 
architect’s idea. This position is presented through the example 
of a brickwork structure and its representation in architecture 
– the hatch. Two ways of interpreting the hatch are presented: 
a visual and an algorithmic one. Both present similar types of in-
formation in different ways: a visual description and a procedural 
description. While a visual description states only the fact that in 
a certain area brickwork should be used,  a procedural description 
contains as well the information on how to build it.

This difference is also described by Neil Leach, who com-
pares Venturi’s book Learning from Las Vegas with DeLanda’s book 
A Thousand Years of Non-Linear History. While Venturi focuses 
on architecture and its representation, DeLanda’s focus lies on 
processes and relationships between objects, which are non-line-
ar and include interaction and constant feedback. Material Moods 
follows this shift by extracting procedural information from 
materials. Materials are no longer passive elements, but serve as 
active creators with their own intelligence. 

The chapter Material and Algorithm compares the internal 
material processes with the logic of algorithms used in digital 
architecture. Neither the computer nor the material is a purely 
passive computation device any longer. The connection between 
algorithms and materials is the ability to recompute and evalu-
ate every following step – the ability to establish a feedback.

Physical experiments with materials show extensive simi-
larities both in algorithms and the emergent theory.

Two different levels are examined here:
•	 Abstract level: the behaviour of a single unit (agent) is de-

termined and entered into abstract procedural diagrams. 
This phase is aimed at describing the internal processes 
in materials.

•	 Complex level: the behaviour of a whole system is ana-
lysed and studied.

Only by combining the information of both levels is it 
possible to reveal the internal structure of a material, its agents 
and its form. 

The theory was first tested on granular materials in exper-
iments with a process known as granular segregation. In this 
process, a heterogeneous mixture of two materials with different 
properties (diameter, weight, substance) is sorted into original 
homogeneous groups. The experiments show the same behav-
iour clearly described in the theory of emergence. The procedur-
al diagram of a vibrating experiment tracks the path of a single 
grain during vibration. On the other hand, the final object with 
its distinctive behaviour and different patterns can also be 
observed. Knowledge of both levels can be used for purposes of 
material supply, transportation or form-finding design.

The Controlled Expansion System (CoEx System) pavil-
ion was presented at the Milano Design Week 2018 as a part of 
the exposition of Academy of Arts, Architecture and Design in 
Prague. The basic unit of the pavilion is expanding polyurethane 
foam controlled by perforated elements – either a net or a grill. 
In the cave-like typology of the pavilion, the system is trans-
formed into a 3-dimensional structure. An assembly of polygons 
forms the basic spatial structure through which the foam can 
flow. By perforating specific areas of the polygons, it becomes 
possible to redirect the flow of the foam and slow down or sup-
port its expansion.

The research project “Material Moods” perceives materials as 
active and intelligent elements. Regarding materials as pre-pro-
grammed matter similar to algorithms opens up new possibilities 
for architecture and architectural interpretations. Rediscovery of 
the elementary material properties may show the way for archi-
tecture to grasp unstable and variable elements, forms, shapes or 
processes and integrate them into architectural solutions.

Úvod
Material Moods – Nálady materiálu – je výzkumný projekt vedený v rámci Ateliéru architektury III  
na VŠUP v Praze od roku 2017. Jeho cílem je zkoumat materiály ve vztahu k dnešním digitálním 
technologiím. Po dnes již téměř třiceti letech používání počítačů v architektuře asi nikdo nepochy-
buje o tom, že práce s nimi změnila náplň, systém a rychlost práce architektů a architektek stejně 
jako samotnou architekturu. Architekti a architektky dneška používají naprosto odlišné technologie 
než před třiceti lety. Dnešní digitální technologie disponují ohromnou škálou prostředků umož-
ňujících nejen detailnější a efektivnější kontrolu nad projektem a jeho optimalizaci, ale nabízejí 
i nové výrazové prostředky pro samotnou architekturu, vycházející z logiky digitálních technologií 
a počítače. Posledních dvacet let dalo vzniknout nové poddisciplíně v rámci architektury – digitální 
architektuře, která se odpoutala od zbytku architektonické scény a začala vyvíjet vlastní principy 
a teorie. Jejím cílem není primárně realizace architektonického návrhu, ale výzkum možností digi-
tálního média na rozmezí architektury, designu, filozofie a mediální teorie. Intenzivní vývoj na poli 
digitálních technologií vedl samozřejmě i k rapidnímu vývoji digitální architektury. Struktury gene-
rované počítačem však dalece přesáhly reálné možnosti, kterými dokážeme stavět. Digitální výzkum 
v architektuře tak stojí na rozcestí: buď zůstane navždy na obrazovkách počítačů, nebo se začne 
hledat způsob, jakým jej realizovat. Proto jsme byli za posledních deset let svědky experimentování 
s novými technologickými řešeními, která nemají jiný cíl než převést digitální principy do reálného 
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světa. Architekti a architektky se intenzivně zabývají fabrikací, robotickou produkcí, frézováním, 
3D tiskem a množstvím dalších technik.

Projekt Material Moods navazuje na tuto sérii technologických experimentů, hledá tedy 
způsob, jak materializovat návrhy vzešlé z digitálních výzkumů. Projekt vyvíjí specifický přístup 
k materiálům založený na analyzování a zkoumání procesů vedoucích k formám materiálů. V rámci 
projektu jsou analyzovány digitální algoritmy a jejich interní struktura je aplikována na vybrané 
materiály. Projekt nahlíží materiál očima počítače.

Následující článek popisuje stěžejní body, o které se výzkum opírá, a sérii experimentů 
prováděných v letech 2017 – 2018. V první části jsou rozebírány především dva teoretické okruhy:

•	 teorie emergence a její aplikace a důsledky v architektuře (Michael Weinstock, Neri Oxman),
•	 teorie a vývoj technologie, autorství a produkce v architektuře (Mario Carpo, Neil Leach).
Tyto na první pohled odlišné teorie se potkávají v samotném navrhování. Jejich syntézou 

vzniká nový přístup k materialitě, který je ověřován a posouván sérií testů popisovaných v druhé 
části článku, projekty Granular Vibrations a InFoamed Matter.

Architektura a emergence
Před více než deseti lety byla do architektury uvedena teorie emergence. Jedním ze stěžejních textů 
je kniha architekta Michaela Weinstocka The Architecture of Emergence.1 Weinstock v ní nastiňuje 
pohled na architekturu jako na jev, který věda nazývá emergentním systémem. Existuje mnoho 
interpretací toho, jak a co vlastně emergentní systém je, pro všechny tyto interpretace je však spo-
lečné přesvědčení, že celek vykazuje jiné, komplexnější vlastnosti, než jsou vlastnosti jednotlivých 
částí celku. Známým příkladem je třeba rojení včel nebo hejno ptáků. Roj vykazuje jednoznačně jiné 
vlastnosti než každá samotná včela. Popis tohoto jevu je víceméně jednoduchý: každá včela v roji 
sleduje několik pravidel – například si drží stabilní odstup od sousední včely. Pokud se jedna pohne, 
pohne se i druhá. Tím vzniká řetězová reakce a neuspořádaný a zdánlivě chaotický pohyb celého 
roje. Ten získává nové, dynamické vlastnosti, které jednotlivé včely nemají. Emergentní jev mohou 
být ale například i šachy, kdy několik málo pravidel ústí do komplikovaného a komplexního systé-
mu. Osobně se mi nejvíce zamlouvá definice, kterou ve své knize Emergence2 použil John H. Holland, 
totiž much coming from little. Na Weinstockově interpretaci je však zajímavá její globální aplikace, 
kdy dává do vztahu geografické a geomorfologické podmínky, počasí, evoluci a nakonec i vývoj lidí 
a lidských sídel a měst. Formování dun na poušti, hurikánů uprostřed oceánů, říčních kaňonů a na-
konec i lidských sídel se dá popsat podobným systémem vztahů jako roj včel. Celá Země se tak stává 
jednou velkou vztažnou soustavou a člověk je její součástí, stejně jako jeho produkty. Emergentní 
teorie nám nastiňuje možný vztah mezi geometrií, hmotou a jejím uspořádáním, od malých vztaž-
ných systémů po velké celky. Více než zkoumání jednotlivých výseků a částí se věnuje zkoumání 
vztahů a procesů, které k jednotlivým částem celků a systémů vedou. Důležité je, že tyto procesy 
jsou popsatelné a simulovatelné. Pokud nám emergence ukazuje možný vztah formování hmoty 
a procesu k němu vedoucímu, pak právě důraz na procesy otevírá i možnosti nového pohledu na 
materiály, hmotu, její uspořádání, organizaci a distribuci v architektuře, v neposlední řadě i mož-
nosti architektonických interpretací těchto jinak složitě uchopitelných situací.

Materiál a emergence
Materiály se kolem nás formují do ohromného množství tvarů a vykazují snad ještě větší množství 
vlastností. Tekutá, křišťálově čistá voda se může jednoduše vypařit do oblaku vodní páry, dřevo 
zvládne narůst do hmoty tvrdé jako kámen nebo pružné a ohebné jako papír. Materiály v přírodě 
se dokážou přetvářet, narůstat, scvrkávat, měnit svou strukturu, objem, a dokonce i barvu. Mo-
hou se znovu a znovu uspořádávat do jedinečných tvarů, vznikajících na zlomky sekund, nebo 
tisíce let. Děje se tak nejen díky interním mezimolekulárním a meziatomovým silám, ale i díky 
prostředí, ve kterém se materiály nacházejí. Voda se odpařuje jenom při určité teplotě a vlhkosti, 
dřevo roste pouze tehdy, pokud má rostlina dostatek vláhy, slunce a tepla. I sebemenší změna v 
prostředí má schopnost zásadně ovlivnit tvar, texturu, strukturu, barvu nebo velikost vznikajících 
forem. Tyto formy jsou však jen zlomkem nikdy nekončícího emergentního procesu vznikání 
a zanikání, procesu, který rámuje svět, v němž žijeme. Schopnost předpovídat chování materiálů 
(alespoň po určitou dobu), tvarovat je, přetvářet je a pracovat s nimi byly a doposud jsou milníky 
v dějinách lidstva. Konečně, po materiálech i pojmenováváme některá období v dějinách lidstva. 
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Naučili jsme se zpracovávat kámen, rudy, hlínu nebo dřevo, míchat je dohromady a odvozovat 
z nich odpovídající techniky zpracování. Ale jen těžko můžeme říct, že máme materiály doopravdy 
pod kontrolou. Stavíme naddimenzované konstrukce a snažíme se je (a nás samotné) uchránit před 
nikdy nekončícím emergentním procesem přetváření. Neustálou nejistotou a nestabilitou. Nebo 
spíše variabilitou a adaptabilitou? Schopností se proměňovat a přizpůsobovat? Jak zmiňuje ve své 
práci americká architektka Neri Oxman, tvary v přírodě jsou ve skutečnosti vedlejším produktem 
ukládání hmoty.3 V přírodě je totiž každý krok stavebního procesu znovu a znovu přehodnocován. 
Namísto neefektivního naddimenzovávání konstrukce (vedoucího k nadměrné spotřebě materiálu 
a neefektivní statice) je hmota ukládána přesně tam, kde je jí potřeba. Až spoluprací vnitřních sil 
materiálu a vnějších sil prostředí vzniká výsledná, inteligentně organizovaná forma, která se dokáže 
adaptovat na potřebnou situaci a odpovídá okolním podmínkám. To je jednoznačně opačný přístup 
než ten, který běžně sledujeme u vývoje stavebních konstrukcí, vedoucí ke stále větší diferenciaci 
jednotlivých částí stavby (na zeď, střechu, strop, nosnou a nenosnou konstrukci atd.). V přírodě se 
více než o diferencovanou konstrukci jedná o lokální variaci na dané téma. Je jednoduché určit, kde 
začíná a končí zeď; kde však začíná koruna stromu, tak jednoznačné není. Je ale možné vysledovat 
několik opakujících se situací, které nalezneme na všech úrovních (kořen, kmen, větev, list). Příroda 
nenavrhuje sloup, trám a střechu (které mají jednoznačně daný účel), ale rovnou staví celý strom. 
Strom, resp. dřevo je naprogramováno tak, aby rostlo, kde je ho potřeba.

„In nature there is no separation between modelling, analysis and fabrication,  
and there is constant feedback between them.“
 Neri Oxman a Sean Hanna4

Takto vzniklé přírodní formy vytvářejí překvapivě komplexní tvary a ve větším měřítku  
i environmenty za použití víceméně jednoduchých pravidel. Architektura takovýchto environmentů 
nás neustále překvapuje. Jeskyně, vznikající kombinací eroze, agregace a sedimentace, vytváří 
komplexní systémy uzavřených, otevřených a polorozpadlých prostor, prasklin, průhledů a průřezů, 
někdy příznačně nazývaných skalní města. Uvedením konceptu emergence do architektury otevírá 
Weinstock zcela nové pole pro zkoumání těchto typologií ne na základě napodobování, přepisování 
nebo modelování, ale na základě simulací procesů vedoucích k přírodním formám, prostorům a en-
vironmentům a v důsledku k novému uvažování o architektuře, designu a stavebních metodách.

Jednotlivé formy materiálů je třeba chápat jako nestabilní, přetvořitelné struktury, které vzni-
kají a zanikají jako součást systému, v němž se právě nacházejí. Pokud takové formy zkoumáme, 
nedá se zkoumat jenom tvar, musíme se zaměřit na to, čeho je tvar výsledkem – totiž procesu 
vznikání. Ještě zajímavější je zjištění, že procesy vedoucí k těmto tvarům se dají do jisté míry 
kontrolovat. Jak je to možné, je zmíněno v citátu výše: v přírodě není rozdíl mezi modelováním, 
analýzou a fabrikací. Pokud tyto fáze propojíme, dostaneme návod, jak přistupovat k materiálu v 
momentu utváření jeho tvaru, tento tvar ovlivňovat a programovat.

Produkt, identická kopie a autorství
To je však něco, co jsme od materiálů po dlouhou dobu vůbec neočekávali. Nepředpokládalo se, 
že by mohly být nějak inteligentní, nebo dokonce schopné s námi spolupracovat. Velkou měrou 
je důvodem průmyslová revoluce a s ní související sériová výroba. Aby sériová výroba fungovala, 
nesmí dopustit jakoukoli odchylku a z ní pramenící variace. Sériová výroba znamená masovou pro-
dukci naprosto identických kopií. Od začátku industriální revoluce se nám podařilo koncept sériové 
výroby aplikovat na většinu odvětví naší činnosti (v architektuře a především ve stavebním průmys-
lu to platí dvojnásob). Symbolem průmyslové revoluce se stala sériově vyráběná cihla. Cihla má 
původ v manuální výrobě. Ručně vyráběné cihly jsou si podobné, nikoli však stejné. Každá z nich 
je svým způsobem originál hodící se pro trochu jinou situaci. Zkušený zedník to dokázal poznat 
a cihly poskládal podle toho, kam se v konstrukci nejvíce hodily. Použil vhodnou cihlu ve vhodné 
situaci. S různými cihlami z různých materiálů se muselo stavět jinak. Byl to jeden z bodů, které 
přispěly k vývoji rozdílných stavebních metod. Sériově produkované cihly jsou naproti tomu iden-
tické, bez variací. Zato se s nimi dá stavět rychleji. Variabilita byla nahrazena množstvím a rychlos-
tí. Jak moc je sériová výroba zakořeněna v našem smýšlení, můžeme pozorovat denně kolem sebe. 
Například velká část vypěstované zeleniny a ovoce je v supermarketech před prodejem roztříděna 
do několika jakostí. Ty, které odpovídají standardu, jsou prodávány za normální cenu, ty, které ne-
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odpovídají rozměrem, tvarem nebo jinými vlastnostmi, jsou buď prodávány pod cenou, nebo nejsou 
prodávány vůbec, ačkoli kvalitativně jsou často naprosto srovnatelné. Důvodem tvarové rozmani-
tosti je ale schopnost adaptovat se na určité podmínky. „Dobrá“ zelenina by nebyla bez té „špatné“. 
Obojí, jak cihla, tak zelenina, jsou produkty určené k okamžité spotřebě. Inteligence není nutná.

Jak Mario Carpo uvádí ve své práci,5 tento precedens započal již v momentě, kdy jsme vyrobili 
první stroj na tvorbu identických kopií. Vynálezem knihtisku jsme začali kopírovat nejen texty, 
ale i kresby. Jak již mnoho teoretiků umění (v čele s Walterem Benjaminem a jeho známým esejem 
Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti6) poznamenalo, reprodukovatelnost uměleckého 
díla vedla k přehodnocení statusu umělce (nebo architekta) jako autora. První autorské architek-
tonické dílo začíná podle Carpa Brunelleschiho zaklenutím florentského dómu. Brunelleschi měl 
očividně ambici být označován za autora stavby v dnešním slova smyslu, postrádal však metodu, 
jak toho dosáhnout. Tu rozvinul až jeho o něco mladší současník Leon Battista Alberti v různých 
způsobech záznamu třídimenzionální informace.7 Pro Carpa je to zásadní bod v dějinách architek-
tury: dochází k tvorbě první dokumentace a samotná stavba se stává (v ideálním případě) iden-
tickým obrazem své předlohy. Autorství se dá posoudit podle věrnosti dokumentace s realizovanou 
stavbou. Od tohoto bodu se návrh a jeho realizace začínají vyvíjet každý vlastní cestou. Důsledkem 
v architektuře bylo rozdělení projektu do jednotlivých projektových fází. Především rozdíl mezi 
návrhem a jeho zrealizováním se po nástupu digitálního navrhování výrazně prohloubil. Dnes jsme 
schopni počítat a pracovat s komplexními algoritmy a výpočetními metodami, nejsme ale schopni 
je promítnout do návrhu výsledné architektury, protože stavíme stále nástroji sériové výroby. 
Analogicky k rozdělení stavebního procesu došlo i k rozdělení jednotlivých fází v rámci samotného 
architektonického návrhu do dalších částí – modelování, analýzy a fabrikace. Především proto, 
abychom mohli vyhotovit produkt pro sériovou výrobu.

Změna paradigmatu: od reprezentace k procesu
Tomuto rozdělení samozřejmě odpovídá i způsob, jakým architekturu zaznamenáváme. Pro tento 
příklad přijměme výše zmíněnou tezi, totiž že prvotní účel jakékoli dokumentace je ten, který na-
stínil Carpo: zprostředkovat co nejlépe informaci potřebnou k realizaci výsledného autorského díla. 
Dokumentace je tedy zásadní médium záznamu, ale i realizace architektury. Dokumentace je pri-
márně komunikační nástroj. Jakákoli dokumentace samozřejmě nemůže pojmout všechny elemen-
ty architektonického návrhu, architekt je tak nucen pracovat s velkou mírou abstrakce. To znamená 
selektivně vybírat důležité informace. Pokud se budeme držet příkladu cihly, v architektuře je typic-
kým záznamem cihelné skladby šrafa, která se liší od výsledného zdiva. Šrafa neobsahuje informace 
o materiálu, pojivu nebo struktuře cihly, jedná se pouze o plošný záznam skladby. Ten, kdo tuto 
šrafu čte, musí být „gramotný“, tzn. musí vědět, že se jedná o záznam cihly, a musí vědět, že se dívá 
na pohled, tudíž jak se takový pohled konstruuje. Šrafa je pouze reprezentací myšlenky, komunikač-
ním prostředkem mezi dvěma příjemci, přičemž oba musejí znát smluvený signál. Z drtivé většiny 
to nestačí, proto je šrafa obvykle doplněna textem obsahujícím chybějící informaci. Pokud se ale 
zblízka podíváme na jakékoli zdivo, obsahuje mnohem více. Je vidět nepravidelná povrchová struk-
tura cihel, mírná odlišnost v barevnosti každé z nich, drobné nepřesnosti ve skladbě. Tyto vlastnosti 
často tvoří důležitou složku výsledného architektonického výrazu, závislou na kvalitě a způsobu 
řemeslného provedení zdiva. Jak tohoto výrazu dosáhnout, zůstává ale na straně řemeslníka (nebo 
stroje). Je to příklad rozdělení stavebního procesu zmíněného v předchozím odstavci.

Šrafa je ale i jednoduchý algoritmus o jedné proměnné a dvou variacích – položím cihlu 
a další otočím o 90°. Tento algoritmus naproti tomu není reprezentací ideje, ale obsahuje reálnou 
informaci o tom, jak zdivo vytvořit (minimálně skladbu a strukturu). Zásahem do algoritmu je 
možné zasahovat přímo do procesu utváření zdiva – např. položím dvě cihly a další otočím o 90°, 
přičemž obě čísla je možné během procesu stavby krok za krokem adaptovat podle potřeby (= není 
potřeba vytvářet další dokumentaci).

Neil Leach8 v tomto problému vidí změnu paradigmatu v architektuře, kdy proti sobě staví 
známou knihu Roberta Venturiho a Denise Scott Brown Learning from Las Vegas: The Forgotten Sym-
bolism of Architectural Form9 a knihu Manuela De Landy A Thousand Years of Nonlinear History10. Zatím-
co Venturi a Scott Brown se zaměřují především na reprezentaci (čili to, co architektura před-
stavuje), De Landa se zaměřuje na procesy a vztahy mezi objekty, které jsou podle něj nelineární 
a zahrnují interakci a zpětnou vazbu. Pakliže jsou kresba a projektová dokumentace především 
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médii reprezentace, jsou počítač, algoritmus a digitální architektura především procedurálními 
médii simulace.

Je samozřejmé, že každý architekt nebo architektka jsou nuceni pracovat s velkou mírou 
abstrakce, tzn. selektivně vybírat informace vhodné pro danou situaci – investora pravděpodobně 
nebude zajímat detail výtahových dveří. Je však důležité si uvědomit, do jaké míry tato abstrakce 
ovlivňuje samotný proces návrhu a v neposlední řadě vnímání samotné výsledné architektury. 
Zvolením vhodného abstraktního modelu (= zaměřením se na určitou formu informace) je možné 
najít nové úhly pohledu na danou problematiku. V případě projektu Material Moods je to změna 
reprezentační (pasivní) role materiálu na roli aktivní, ovlivňující proces návrhu. Pro tento účel se 
projekt Material Moods inspiruje logikou algoritmu a počítače.

Materiál a algoritmus
Až donedávna jsme používali počítače v architektuře podobným způsobem, jakým jsme používali 
stroje v éře industriální revoluce. Modelovali jsme a kopírovali přírodní nebo zažité architektonické 
formy jenom proto, abychom zjistili, že přírodní formy jsou nenapodobitelné a nevyrobitelné a že 
manuální výroba se nedá vymodelovat. Není náhodou, že teorie emergence byla nejlépe přijata 
právě na poli digitální architektury a digitálního designu. Rekurzivní algoritmy, které v digitální 
architektuře používáme, nekopírují formy v přírodě (ve smyslu, jak rozumíme slovu modelovat), ale 
simulují procesy stojící za vznikem těchto forem. Opakování jednoho jednoduchého pravidla může 
vést k naprosto neočekávaným závěrům. Ty jsou ale vedlejším produktem algoritmu.

Generované formy vykazují navíc určitou formu inteligence. Mohou se přizpůsobovat novým 
situacím, mohou znovu přepočítávat výsledek, jsou přenastavitelné – jsou adaptabilní a variabilní. 
Počítač přestává být pouze nástrojem, ale je přímo spolustrůjcem, tvořitelem se svou vlastní, spe-
cifickou inteligencí. Proces, kterému jsme si navykli říkat form-finding, je nakonec právě hledáním 
odpovídající variace na dané téma. Tato operace může vyprodukovat miliony variant, než nalezne 
tu pravou. Něco, čeho lidský mozek nikdy nebude schopen, čemu se člověk diví a co ho přesahuje. 
Jak trefně poznamenává Alisa Andrasek, používání počítače přesahuje lidskou mysl a vytváří těžko 
pochopitelné, skoro až mimozemské nálady (alien, posthuman moods11). Podobně jako materiály, 
stačilo by dodat.

Co mají algoritmy společného s emergentními vlastnostmi materiálů, je právě možnost pře-
hodnocování každého dalšího kroku procesu. To, co by s vypětím všech sil zabralo roky lidské prá-
ce, zvládne algoritmus za několik málo minut. Stejně jako algoritmy reagují i materiály na změny, 
které byly zapříčiněny buď novým stavem v procesu, nebo změnou v prostředí. Výsledky chování 
algoritmických modelů jsou často překvapivé. Ačkoli dokážeme definovat pravidla růstu, agregace, 
pohybu částic nebo sedimentace, nedokážeme nikdy přesně předpovídat výsledek, případně jeho 

ŠRAFA JAKO REPREZENTACE 
ZDIVA V ARCHITEKTUřE A PřÍKLAD 
REDUKOVANÉ INFORMACE

hATChINg AS A REPRESENTATION 
OF mASONRy IN ARChITECTURE 
AND AN EXAmPLE OF REDUCED 
INFORmATION
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architektonickou kvalitu. Algoritmy a materiály svou vlastní specifickou inteligencí vytvářejí formy, 
které by byly pro člověka bez počítače jen těžko uchopitelné nebo představitelné.

„The basis for the design concept lies in fundamantal experiences in  
learning to control first the material, than the digital fabrication process  
and finally gaining explicit control over the manufacturing of architecture.“
 Matthias Kohler a Hanif Kara12

Material Moods zkoumají momenty utváření forem materiálů. Sledováním procesů, které 
vedou k formám typickým pro zkoumané materiály, se přibližují algoritmům používaným při digi-
tálním navrhování, přičemž logika algoritmu je nahrazena logikou materiálu. Za pomoci fyzických 
experimentů s materiály hledají nejen charakteristické vlastnosti chování materiálů, ale i potenci-
álně relevantní architektonické interpretace těchto procesů a forem. K materiálům je přistupováno 
bez očekávání nebo bez předchozího cíle, jsou však cíleně hledány a vyzdvihovány procesy. Všechny 
další vztahy se ustanovují až nově během experimentů. Jak poznamenávají Matthias Kohler a Hanif 
Kara, základ pro koncept návrhu leží ve fundamentální zkušenosti s materiálem.12 Od tohoto bodu 
se odvíjí veškerý další vývoj.

Každý experiment s materiálem má ve výsledku dvě roviny odpovídající zkušenosti s algo-
ritmy nebo emergentní teorií. Jsou to:

•	 Abstraktní rovina zaměřující se na detail a na procesy probíhající mezi jednotlivými částice-
mi materiálů. Jsou zkoumána a extrahována jednoduchá pravidla bez vztahu ke komplex-
nějšímu celku. Typickým výsledkem této fáze je procedurální diagram popisující chování 
materiálu, interakce a další parametry pro daný materiál charakteristické. Dochází k redukci 
obsažené informace.

•	 Komplexní rovina se naopak zaměřuje na výsledný objekt jako celek a zkoumá kvality 
vznikající kombinací jednotlivých parametrů popisovaných v abstraktní rovině, tzn. k čemu 
pravidla popisovaná v asbtraktní fázi vedou a jaké jsou jejich potenciální architektonické 
interpretace.

Kombinací obou rovin pak vznikají výsledné objekty, kdy je na jedné straně možné zasahovat 
do pravidel vedoucích k formování materiálů, na straně druhé jsou však tyto objekty zkoumány 

NĚKOLIKANÁSOBNÉ APLIKOVÁNÍ 
ALGORITMICKÉHO DĚLENÍ PLOCHY

REPEATEDLy APPLIED ALgORIThmIC 
DIVISION OF A SURFACE
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nezávisle na pravidlech k nim samotným vedoucích. Tento způsob práce má předobraz v digitálním 
navrhování. Na obrázku na straně 247 jsou vidět příklady objektů vzniklých opakovaným algorit-
mickým dělením polygonálních ploch. Na začátku práce je vytvořen algoritmus, který (zjednodu-
šeně) z jedné plochy udělá dvě a jednu z nich posune určitým směrem. Algoritmus je opakovaně 
aplikován na objekt o několika polygonálních plochách až do momentu, kdy se objevují nové vzory, 
které nebylo možné na začátku procesu dělení předpovídat. V tomto momentu je proces dělení 
zastaven a výsledný objekt je analyzován a zkoumán, případně výsledek přepočítán. Algoritmus tak 
představuje abstraktní rovinu a výsledný objekt tu komplexní. Podobný přístup je aplikován i na 
materiální experimenty.

Granular Vibrations
Granulární materiál je typickým příkladem emergentního systému, kdy interakcemi jednotlivých 
částic vznikají komplexnější celky s rozdílnými vlastnostmi. Granulární materiály jsou v přírodě 
přítomny ve formě např. štěrku. Relativně homogenní směs se dokáže v interakci s prostředím 
organizovat do překvapivých forem, například písečných dun. Pro granulární materiály je typická 
schopnost přenášet vnější síly systémem připomínajícím billiardové koule, tzv. force chains. Pokud 
do homogenní granulární směsi dodáme energii, je tato energie dále přenášena na další a další 
granule. Síla, která původně tlačí pouze do určitého bodu, je tak postupně roznášena na celou směs. 
Jedním z příkladů tohoto procesu může být i proces granulární segregace,13 který však pracuje se 
směsí dvou materiálů (např. sůl a mák). V první fázi se heterogenní směs dodáváním energie vib-
rací začíná segregovat na jednotlivé homogenní složky. Na konci procesu vibrace dochází k úplné 
segregaci všech jednotlivých složek směsi na typické homogenní ostrovy. Proces vibrace může 
být zastavován v různých fázích segregace, čímž vznikají více nebo méně homogenní části. Pohyb 
jednotlivých granulí ve směsi během vibrování překvapivě připomíná tzv. particle system, princip 
používaný pro digitální simulaci chaotického chování, např. swarm intelligence.

Na testech je dobře vidět třídění informace: abstraktní část popisuje chování jednotlivých 
granulí ve směsi. Tento pohyb souvisí s příjmem a předáváním sil v rámci řetězce. Pohyb jedné 
granule zdánlivě odpovídá např. pohybu jedné včely v roji. V komplexní rovině však pohyb jedné 
částice přestává být důležitý. Výsledné objekty reprezentují „zmraženou“ fázi roje. Použitím granu-
lárního termoplastu jako jedné složky a jeho následným zahřátím a zatavením je možné momen-
tální stupeň segregace zachytit. Pokud se zaměříme na zmražené roje, objevujeme nové vlastnosti, 
které u částic nebyly vidět. Schopnost segregace vzniká až ve větším množství částic, stejně jako 
pravidelné vzorce pohybu. Po přiblížení navíc objekty obsahují stopy dalších materiálů: pigmenty, 
otisky atd. To dodává výsledkům další rovinu a odlišuje je tím od čistě geometrických počítačových 
simulací nebo abstraktní, popisné fáze.

Granulární segregace je příkladem přirozené inteligence materiálu. Jednoduchým mechanis-
mem vznikají komplikované, pro člověka těžko pochopitelné vzorce chování a fyzické formy kom-
plikovaných algoritmů. Ovlivňováním vstupní síly (vibrace) je možné kontrolovat vznikající formy 
a chování materiálu a využívat je ve vlastní prospěch, např. pro distribuci materiálu nebo jednotek 
v rámci směsi na určené místo. Tento princip nabízí zároveň potenciál pro materializaci digitálních 
návrhů vzniklých simulováním swarm intelligence. Výsledky se však od čisté matematické simula-
ce liší, především díky přidaným materiálovým vlastnostem, které jsou v abstraktní fázi vytříděné 
jako nepodstatné. V kvalitě objektů však hrají důležitou roli, jsou překvapivým elementem a závisejí 
na množství externích vlivů.

ABSTRAKTNÍ FÁZE 
GRANULÁRNÍCH VIBRACÍ. 
OBRÁZKY UKAZUJÍ NĚKOLIK FÁZÍ 
POHYBU JEDNOHO ZRNA BĚHEM 
VIBRACÍ.

ThE AbSTRACT PhASE OF 
gRANULAR VIbRATIONS. ThE 
FIgURES ShOw SEVERAL PhASES 
OF mOVEmENT OF A SINgLE gRAIN 
DURINg VIbRATION.
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InFoamed Matter
Při práci s pěnovými materiály není hranice mezi abstraktním a komplexním tak zřejmá, protože 
extrahovanou vlastností pěnového materiálu je expanze. K expanzi dochází po smíchání a důklad-
ném promíšení dvou kapalin. Při expanzi získává pěna množství sekundárních vlastností, které 
po skončení expanze mizí. Kapalina masivně uvolňuje teplo, zvětšuje svou viskozitu a objem, při 
kontaktu se vzduchem nakonec tuhne a mění se na tvrdou hmotu. Proces expanze je možné opět 
chápat jako algoritmus, tentokrát s limitovaným množstvím operací, do kterého je možné zasaho-
vat a ovlivňovat jej. Na základě několika parametrů je proces expanze postupně usměrňován a po-
užit jako základní stavební prvek. Střídavým omezováním a uvolňováním expanze byla nalezena 
metoda, kterou je možné s tímto systémem pracovat.

Tato metoda práce spojuje všechny momenty emergentního procesu tuhnutí, které jsou vyu-
žívány pro rozdílné účely. V případě testů se jednalo o měkkou laserovanou EVA (etylenvinylacetát) 
desku, která přejímala tvar a vlastnosti expandující pěny, zároveň však vytvářela prostorovou hrani-
ci expanze. Systém byl otestován na několika modelech a nakonec i v projektu CoEx.

CoEx (Controlled Expansion) je pavilon, který byl postaven u příležitosti účasti Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze na Milano Design Week 2018 jako součást prezentace UMPRUM 
Acoustic Caves. Typologie vnitřku bez vnějšku evokuje emergentní proces vznikání a zanikání 
jeskynních prostor plných prasklin, dutin, prohlubní a kanálů. Tématem pavilonu je konstantní 
feedback mezi dvěma základními materiály: papírovými rigidními moduly a expandující polyureta-
novou pěnou. Třídimenzionální sít tvořená křehkými perforovanými papírovými polygony vytváří 
prostorové hranice pohybu tekuté expandující pěny, která však tuhne a přebírá konstrukční a na-
konec i estetickou funkci. Pěna nejenom fyzicky spojuje a vyztužuje jednotlivé části pavilonu, ale 
protlačuje se skrz perforované polygony ven a vytváří typický nepravidelný ornament na povrchu 
objektu. Jak pěna postupně vyplňuje jednotlivé perforace, omezuje přístup vzduchu, a zastavuje 
tím další expanzi – brzdí sama sebe. Na první pohled ornamentální a estetický charakter pěny je 
ve skutečnosti důležitým konstrukčním elementem, který dovoluje kontrolovat proces expanze. Na 

KOMPLEXNÍ FÁZE GRANULÁRNÍCH 
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základě míry perforace je možné předpovídat pravděpodobné chování pěny v rámci celé struktury 
a směrovat ji do určitých míst.

Material Moods se snaží o materializaci digitálních principů. Cílem projektu je nalézt způsob 
převodu digitálních, algoritmicky generovaných struktur do nedigitálního, reálného světa. Leží na 
hranici mezi digitálním a fyzickým, mezi algoritmickým a materiálním. Jednou z možných cest 
převodu je vnímat materiály samotné jako předprogramované algoritmy s vlastní, specifickou 
inteligencí. Vzniklé objekty potom přehodnocují koncept návrhu v architektuře směrem k procesu 
a genezi. Objekty nám ukazují, jak může architektura uchopit téma variability, neseriality, tekutosti 
a nepředvídatelnosti a jak nacházet specifická řešení pro nepředvídatelné problémy, témata rezo-
nující v dnešní společnosti více než kdy předtím. Výsledky experimentů, ať už materiálních, nebo 
algoritmických, nás překvapují a vzbuzují v nás emoce. Artikulují neuchopitelné a těžko definova-
telné vzorce uspořádání světa, které ne vždy odpovídají našim představám a vytváří vlastní nálady, 
kterými nás jako architekty fascinují. Přístup k materiálu jako k aktivní hmotě je relativně nedávný 
směr na poli experimentální architektury. Soustavně se tomuto tématu věnuje několik významných 
institucí (MIT v Cambridgi, ETH v Curychu, Univerzita ve Stuttgartu). Testují se náhodná, auto-
nomní uspořádání materiálů (a v širším slova smyslu hmoty) a hledá se způsob, jak tyto systémy 
integrovat do současných architektonických systémů. Andong Lu, profesor na Nan-ťiang univerzitě 
v Číně, se ve svém článku publikovaném v AD 04/2017 zabývá těmito momenty a formuje je do tří 
bodů.14 Ačkoli jeho primárním cílem jsou systémy autonomního skládání (autonomous assembly), 
závěry, ke kterým dochází, jsou relevantní i pro projekt Material Moods. Pokud tyto tři body vztá-
hneme na projekt Material Moods, dostáváme se k následujícímu:

•	 Architektonická konstrukce se týká formování obyvatelného prostoru, ne struktury. Tradiční 
rozdělení stavebních hmot a konstrukcí vede především k cíli zlepšit podmínky v obytném 
prostoru. Principy popsané výše však spíše redefinují stávající stavební principy, než aby se 
do nich zapojovaly.

•	 Struktury vznikající materiálními experimenty jsou odpovědí na specifickou situaci ve 
specifických podmínkách. V tomto ohledu dokážou nabídnout lepší, přesnější a inteligent-
nější řešení než standardní metody navrhování. Díky tomu ale dochází ke ztrátě univerzality 
potřebné pro to, aby stavba existovala déle než pro svůj specifický účel a překročila časový 
horizont, pro nějž je určena.

•	 Architektura je často součástí socioekonomického kulturního prostoru místa, v němž 
vzniká. Je možné tyto elementy zapojit do návrhů vznikajících na základě přístupů 
popsaných výše?

Ačkoli je zatím přístup k materiálu jako aktivní hmotě v raných fázích svého vývoje, dlouho-
dobějším cílem by měla být právě integrace do stávajících architektonických systémů. Jakým způso-
bem je možné toho docílit, je jednou z hlavních motivací projektu Material Moods.

CONTROLLED EXPANSION – 
TESTY EXPANDUJÍCÍ PĚNY 
A PERFOROVANÉ MEMBRÁNY

CONTROLLED EXPANSION – 
TESTS OF EXPANDINg FOAm AND 
A PERFORATED mEmbRANE
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COEX: PROSTOROVÁ PRASKLINA 
A TYPOLOGIE JESKYNĚ. 
KRÁPNÍKOVÁ STRUKTURA 
VZNIKLÁ REAKCÍ EXPANDUJÍCÍ 
POLYURETANOVÉ PĚNY A 
PERFOROVANÉHO KARTONU.

CoEx: A SPATIAL FISSURE AND 
ThE TyPOLOgy OF A CAVE. ThE 
STALACTITE STRUCTURE wAS 
CREATED ThROUgh ThE REACTION 
OF EXPANDINg POLyUREThANE 
FOAm AND PERFORATED 
CARDbOARD 
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