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Publikácia The Second Digital Turn1 Maria Carpa 
vyšla v edícii MIT Press Writing Architecture 
series zameranej na teóriu architektúry, ktorej 
editorkou je Cynthia Davidson. Jej osoba 
znamená tiež záruku kvality, veď dvadsaťsedem 
vydaní časopisu ANY v rozmedzí rokov 1993 až 
2003 spoludefinovalo súčasné teoretické mysle-
nie o architektúre. V niekoľkých číslach edície, 
v ktorej sú zastúpení teoretizujúci architekti 
ako John Hejduk, Leon Krier alebo Massi-
mo Scolari a teoretici architektúry ako John 
Rajchman, Antony Vidler, K. Michael Hays, 
reflektovali aj problém digitálnej architektúry. 
Pre autora recenzovanej publikácie je to druhá 
kniha v edícii. 

Úplne prvým počinom v tejto edícii bola 
publikácia francúzskeho dizajnéra, architek-
ta a filozofa Bernarda Cachea a architekta 
Michaela Speaksa Earth Move z roku 1995, 
v ktorej predstavili novú koncepciu dizajnu. 
Základom radikálnej zmeny je na jednej strane 
filozofia Gilla Deleuzea2 a na druhej strane 
technologická ruptúra, ktorú predstavoval 
príchod dostupných osobných počítačov 
a softvéru na intuitívnu prácu s komplexný-
mi krivkovými plochami. Kľúčovým pojmom 
novej architektúry sa stal NURBS3 povrch. 

Úvodná kapitola knihy The Second Digital 
Turn s rovnomenným názvom sa začína ana-
lýzou prvej digitálnej revolúcie. Skúma, kam 
sme sa dostali za viac ako dvadsať rokov tvorby 
s digitálnymi nástrojmi a ako sa v tomto čase 
menili rôzne aspekty našej spoločnosti a vied. 
Nosnou myšlienkou sa stal postupný odklon 
od technológie kompresie dát. Použitie arab-
ských číslic namiesto rímskej číselnej sústavy 
umožnilo zapisovať počty omnoho efektív-
nejšie, napríklad 21 892 denárov potrebných 
na pohreb bohatého človeka v Pompejach je 
v rímskom zápise XXMDCCCXCII, a to nehovo-
ríme o výhodách základných matematických 

operácií arabskej desiatkovej sústavy. Na zápis 
čísla v arabskej desiatkovej sústave potrebuje-
me o polovicu menej znakov. Príchod opísanej 
výraznej kompresie dát v 12. storočí, v našom 
prípade zápisu potrebnej hotovosti, umožnil 
rozvoj obchodu a prírodných vied v Európe. 
Rovnako ako rímske čísla aj logaritmy 19. sto-
ročia, ktoré umožňujú manuálne operovať 
s veľkými číslami, sú už minulosťou, vymenila 
ich kalkulačka. 

Príchod kalkulačky uvádza autor pro-
stredníctvom osobnej skúsenosti ako zlomový 
moment v probléme kompresie dát. S kalkulač-
kou nenastáva účinnejšia kompresia, princíp 
počítačového kalkulu kompresiu dát úplne 
vynecháva. V logickej jednotke figurujú vždy 
celé čísla v binárnom zápise. Binárny zápis 
čísla 21 892 je 101010110000100. Dĺžka zápisu 
a zrozumiteľnosť nie je podstatná, ide o vstup 
pre aritmetickú jednotku (ALU) kalkulačky. 

Iným príkladom z publikácie je náš jazyk. 
Jeho zápis je jedným z najúspešnejších ukážok. 
Hovorené slovo komprimuje do súboru tridsia-
tich až štyridsiatich znakov abecedy. Pomocou 
nich dokážeme zapísať a znovu čítať akúkoľvek 
informáciu. S príchodom počítačov sa v písaní 
textu začali objavovať obrazové znaky emoji, 
ktoré pisatelia vkladali do textu. V súčasnosti 
je ich štandardizovaných viac než tisíc. Nie sú 
to obrázky. Z technického hľadiska, ide o roz-
šírenie našej abecedy a rovnako ako písmená 
našej abecedy majú aj emoji svoj jedinečný 
počítačový kód. Vo väčšej miere to v komu-
nikácii uprednostňuje najmladšia generácia. 
Pred opisom pocitov slovami používajú emoji –
emočné znaky. 

Carpo stavia do protikladu logiku počíta-
čov a človeka v spôsobe uchopenia dát. Jednot-
ky a nuly sa používajú na zápis akéhokoľvek di-
gitálneho obsahu. Z ľudskej perspektívy tvoria 
reťazce čísel nepredstaviteľný tok dát, pričom 
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rozdiel oproti obdobiu spred tridsiatich rokov 
je v ich množstve. V začiatkoch digitálnej 
revolúcie sme museli s dátami šetriť. Hudba 
bola skomprimovaná do mp3 formátu, obraz 
do jpg. S príchodom milénia sa objavuje pojem 
Big Data – stav, keď už s dátami nie je potrebné 
šetriť, netreba ich komprimovať, existuje ich 
obrovské množstvo a prístup k nim treba radi-
kálne zmeniť. Carpo používa slogan z vyhľadá-
vača Google „Netrieďte, hľadajte!“4 .

Druhý digitálny obrat je charakterizovaný 
stratou kompresie, a tým aj čitateľnosti dát 
v ľudskom meradle, na druhej strane však aj 
novým prístupom k uchopeniu veľkého množ-
stva dát. Pre architektúru a dizajn všeobecne 
identifikuje Carpo zlomový moment nového 
typu vytárania objektov cez kritiku hladkých 
plôch. 

Greg Lynn vo svojej knihe Animated Form5 
pomenoval deleuzeovský záhyb a kontinuálnu 
matematickú plochu ako základnú ruptúru 
oddeľujúcu digitálnu architektúru deväťdesia-
tych rokov 20. storočia od štandardného mo-
dernistického prístupu k navrhovaniu formy. 
Parametrická krivka sa stala symbolom novej 

architektúry reprezentovanej najvýraznejšie 
v práci Zahy Hadid a jej kolegu Patrika Schu-
machera.6 Ten napísal aj rozsiahlu dvojzväzko-
vú teoretickú prácu The Autopoiesis of Architectu-
re, ktorá sa končí manifestom parametrizmu. 

Carpo presvedčivo ukazuje, že parametric-
ké uchopenie krivkových plôch je pokračova-
ním matematickej kompresie geometrických 
tvarov, ktoré začal už Descartes, a tým aj 
pokračovaním architektonických postupov 
predchádzajúcich generácií. Ako teda uchopiť 
objekty v priestore novým spôsobom? Odpoveď 
je v prijatí spôsobu zápisu počítačov. Každý 
tvar je nakoniec v digitálnom svete interpreto-
vaný ako zhluk priestorových bodov – voxelov.7 
Mraky bodov vytvárajú písmo, krivky a priesto-
rové objekty. Používajú sa v nových aditívnych 
metódach výroby, akou je 3D tlač, alebo sú vý-
stupom 3D skenerov, ktoré digitalizujú objekty 
reálneho sveta.

Každý bod okrem svojho priestorového 
umiestnenia môže byť nositeľom ďalších 
vlastností. Diskrétna povaha opisu objektov 
sa podľa autora podobá objektom vytvorených 
prírodou. Pri opise stromu hovoríme skôr 
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o počte a polohe konárov, listov, buniek, ktoré 
majú konkrétne tvarové vlastnosti, než o mate-
matických funkciách ich zápisu. 

Ukončením prvej časti knihy je hlbšie 
rozobratie fenoménu Point Clouds a ukázanie 
príkladov ich rôzneho použitia v architektúre 
a dizajne. Carpo predstavuje experimentálne 
práce hlavne z univerzitného prostredia, kde 
pôsobil. Projekty laboratória Wonderlab na 
UCL Bartlett School of Architecture, ktorého 
riaditeľkou je Alisa Andrasek, sú prezentované 
viacerými čiernobielymi ilustráciami. Známy 
projekt pavilónu upleteného z karbónových 
vláken, ICTD/ITKE Research Pavilion 2012 Univer-
zity v Stuttgarte, alebo Digital Grotesque, 16 m2 
interiérového priestoru kompletne vytlačeného 
3D tlačiarňou z piesku od Michaela Hansmeye-
ra a Benjamina Dillenburgera, sú v knihe po-
užité zmysluplne. Otázka je, či by si jednotlivé 
postupy nezaslúžili lepšie vysvetlenie. Text by 
sa stal odbornejším, a naplnil by tak aj očaká-
vanie čitateľov, ktorým sú základné postuláty 
knihy už známe. 

Ďalšie kapitoly sa odkláňajú od problé-
mov architektúry a dizajnu. Prezentujú Druhý 
digitálny obrat ako udalosť odohrávajúcu sa 
v celom poli aktivít. Zaujímavá je tiež analýza 
problému zobrazovania a obrazu. 

Hlavne v americkej tradícii teórie archi-
tektúry je Albertiho perspektíva jednou z kľú-
čových tém. Revolúciu spôsobenú objavom 
perspektívy dáva Carpo na jednu úroveň so 
súčasným radikálnym posunom spôsobeným 
strojmi videnia.8 Perspektíva predstavuje pri 
rôznych strojoch spôsob zberu informácií, a nie 
finálnu projekciu obrazu. Z množstva obrazov 
objektu vytvára prístroj vo výpočtovej fotogra-
fii jeho 3D model. Nasledujúci obraz, ktorý nám 
ponúkajú stroje, je interpretáciou 3D modelu 
a ďalších faktorov, mapovaných digitálne. 
Obraz objektu a samotný objekt sa spájajú do 
jedného spôsobu digitálneho zápisu. Digitálny 
model zložený z množstva voxelov je podľa 
autora nový spôsob zápisu a narábania s objek-
tom a obrazom v Druhom digitálnom obrate. 

 Záver knihy rozširuje logiku dekompresie 
informácií a agregátového uchopenia problé-
mu do sféry participatívneho navrhovania aj 
určovania ekonomickej hodnoty vecí. Digitálny 
objekt, tak ako ho definuje Carpo, má jednu zá-
sadnú vlastnosť – svoju neustálu premenu. Tá 
umožňuje prispôsobovať sa rôznym vstupom 
či už tvorivým, alebo ekonomickým a vytvá-
rať variácie, čo Cache a Speaks v spomínanej 

publikácii nazvali objektilmi a dnes je tento prí-
stup známy v postupoch masovej customizácie. 

Jedna otázka, ktorú autor položil hneď na 
začiatku knihy, zostáva nezodpovedaná. Týka 
sa úlohy profesionálov, ktorí sa zaoberajú dizaj-
nom a navrhovaním. Sám tvrdí, že táto úloha 
nezanikne a cieľom je nakoniec vytvoriť „niečo, 
čo bude vyzerať dobre“.9 Problematickosť agre-
gátového navrhovania je zrejmá aj z príkladu 
uvedeného v knihe. 

Skvelou ilustráciou problému je práca In-
cidental Space Christiana Kereza pre švajčiarsky 
pavilón na Bienále v Benátkach v roku 2016. 
Jaskynný priestor, vytvorený náhodnými ope-
ráciami vo fyzickom svete a transformovaný do 
realizovateľného objektu pomocou komplex-
ných digitálnych technológií, predstavuje nový 
typ architektonickej formy. Bez poznania príbe-
hu, čo stojí za jeho vznikom, je však otázne, či 
by sme ho nazvali architektonickým objektom. 
Pokladáme objekt za tvorivý počin architekta? 
Alebo prenesenie náhody do stavby je tvorbou 
umelej prírody, ktorej kreativita sa nachádza 
vo virtuálnom svete strojov? Sledovanie tejto 
línie navrhovania v texte nenájdeme. Možno 
ju dedukovať z niektorých častí, ale problém 
estetiky práve vo vzťahu k novo vytváraným 
agregátovým formálnym postupom digitálnej 
architektúry sa nerieši. 

Druhou otázkou, čo sa otvára pri čítaní 
textu, je úloha teoretizovania o architektúre 
a všeobecne teórie ako takej v spoločnosti. Sám 
autor svojou prácou ukazuje na potrebu chá-
pania strojového myslenia. V ňom sa priestor 
na teoretizovanie zužuje, dáta sú analyzované, 
simulácie bežia znovu a znovu, až kým sa ne-
vytvorí optimálne riešenie problému. Teória je 
zbytočná. Odpoveď je aj záverom knihy, ktorú 
sa oplatí prečítať. Slovami autora „počítače teó-
rie nepotrebujú, potrebujeme ju my“,10 pretože 
so znižujúcim sa záujmom o teoretizovanie 
problémov si my ľudia nevieme vytýčiť, ako má 
naša digitálna budúcnosť fungovať, a to nielen 
pri navrhovaní architektúry. 
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