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Milí čtenáři,
dostal se Vám do rukou časopis Zahrada-park-krajina, který je věnován především veřejnému prostoru, ale rovněž samotné
krajinářské architektuře. Susanne Spurná a Petr Velička, členové redakční rady, mě oslovili s poměrně jasnou představou,
že toto číslo bude postaveno na rozhovorech, a požádali mě, abych si některé z nich vzal na starost. Při přemýšlení o jejich
zadání jsem si vzpomněl na krásný rozhovor, který poskytl Luis Barragán při obdržení Pritzkerovy ceny. Později se podařilo
získat svolení k převzetí textu a dnes můžeme mít společnou radost z jeho otištění.
Děkuji kolegům Spurné a Veličkovi za impuls, který mě donutil zaobírat se přípravou na rozhovory a umožnil mi setkání
s architekty Josefem Pleskotem a Jakubem Ciglerem. Děkuji kolegům ze skupiny Zapálení 02, jejichž zapálená spolková činnost umožnila v roce 2003 mé první osobní setkání s Josefem Pleskotem a také první návštěvu v jeho atelieru. Děkuji Susanne Spurné za pomoc při domluvě s architektem Ciglerem. Nebýt těchto okolností, byla by podoba nového čísla jistě docela jiná. Přeji Vám dobré čtení.
Jakub Chvojka

Barragán
Mystérium v zahradách
Rostislav Švácha
Nejvýznamnější mexický architekt dvacátého století Barragán
(1902–1988) vystudoval v letech 1924–1925 zahradní architekturu u francouzského výtvarného umělce a historika Ferdinanda
Baca, autora parku Les Colombiéres v Mentonu u Středozemního
moře. V mexickém městě Guadalajara se v roce 1929 stal příslušníkem kulturního kruhu kolem časopisu Bandera de Provincias, který chtěl stát v opozici proti kosmopolitnímu umění mexické metropole, z podobné situace se později zrodil Coderchův
regionalismus v Barceloně nebo Sizův regionalismus v Portu. Mexický regionální styl tehdy Barragán vytvářel zvláštní mixáží forem mexické maloměstské architektury s formami arabských sídel Španělska a Maroka. Po roce 1935 prošlo jeho dílo etapou
internacionálního funkcionalismu. Minimalistická tendence tohoto stylu se sklonem k purismu se po roce 1945 přetavila v novou syntézu s mexickým maloměstským vernakularem, jak to
ukázal Barragánův vlastní dům v Mexico City (1947), kapucínský klášter Tlálpan (1952–1955) nebo domy Folke Egestromův
(1967–1968) a Gilardiův (1976–1978), jejichž prostá zgeometrizovaná těla natíral Barragán zvenku i zevnitř zářivými barvami.
Takto pojal i slavný monument Věží Satelitního města (1957) navržený ve spolupráci se sochařem Matíasem Goeritzem a publikovaný ve Framptonových Kritických dějinách moderní architektury v kapitole o kritickém regionalismu. Světovou proslulost si
ovšem Barragán postupně získával realizacemi magických a surreálných zahrad na okrajích Mexico City – El Pedregal (1945–1952),
Las Arboledas (1958–1961), Los Clubes (1963–1964), San Cristobal (1967–1968), s početnými bazény, žlaby pro napájení koní,
barevnými ohradami a jakoby neupravenými fragmenty divoké
krajiny. „Věřím v případ mystéria: koruna stromu za zdí“, charakterizoval Barragán svou metodu v rozhovoru s Mariem Schjetnanem Gaduněm na počátku osmdesátých let.

Rozhovor s Luisem Barragánem
Alejandro Ramirez Ugarte
 Řekněte nám něco o vašem školení.
Když jsem byl student, neměli jsme tady žádnou speciální
školní průpravu, jakou máte dnes. V patřičné chvíli jsem navštěvoval inženýrskou školu a studoval tam civilní inženýrství.

Škola neměla pro výuku architektů náležitý program a nabízela jen nejhrubší poučení o architektuře s několika kurzy
kreslení a dějin umění, po nichž následovala příprava diplomové práce. Představil jsem sérii projektů domů a má diplomová práce byla schválena. Poté jsem však odešel do Evropy
a než jsem se vrátil, škola zanikla.
 Kdo vás přiměl k tomu, stát se architektem?
Pro mě to bylo zvláštní poslání podnícené zejména kurzy
Augustina Basaveho, učitele, který nás vedl k lásce k umění
včetně architektury a k hudbě. Na projektech domů i jiných
staveb jsem také pracoval se svým bratrem. Pak jsem odjel do Evropy, učil se francouzsky, navštěvoval výstavy, a nejen architektonické. O tom předmětu jsem si z Evropy dovezl mnoho knih, včetně statí o patiových obydlích v severní
Africe.
 Projevoval jste v té době o něco zvláštní zájem?
Začal jsem se velmi zajímat o domy a o život uvnitř a zvláště
o arabský styl bydlení. Také jsem si začal objednávat množství architektonických časopisů, které mě informovaly o aktuálním dění. Pak tu byl můj objev magických zahrad Ferdinanda Baca, objev, který se ve skutečnosti stal druhem
osvobození, protože mi umožnil uvidět důležitost imaginace a osvobodil mě od mnoha tradičních myšlenek. A tak
jsem začal oceňovat význam tvoření určitých druhů atmosféry, která lidem dovoluje žít v jejich domovech komfortně
i funkčně. Právě to Matías Goeritz později nazval „emocionální architekturou“.
Také jsem začal navštěvovat mexická města s jejich neuvěřitelně krásnou lidovou architekturou, především ve státě Michoacan. Ve Guadalajaře však v té době architekti neměli žádnou práci a já se proto rozhodl zkusit vydělat nějaké peníze
jinou činností. Odjel jsem do Spojených států. Po návratu
jsem začal ve Guadalajaře navrhovat malé domy, v letech
1936 až 1940. Ale znovu jsem se rozhodl zanechat architektury a věnovat se obchodu s realitami, to bylo kolem roku
1945, ačkoliv jsem udělal i některé úpravy zahrad. Právě má
práce se zahradami mi získala určitý věhlas, jak tomu například bylo u El Pedregal.
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KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
A VEŘEJNÝ PROSTOR
 Pěstoval jste v té době nějaká zvláštní přátelství?
Ve Spojených státech jsem se především seznámil s Josém Clementem Orozcem; potkal jsem rovněž mnoho avantgardních
architektů, jako byl rakouský umělec Friedrich Kiesler. Poznal
jsem se s Lawrencem Cockerem, vydavatelem revue Architectural Record, i s jinými nakladateli. To mi dalo jistou sebedůvěru,
abych pracoval podle svých vlastních pocitů. Musím se zmínit
i o mém přátelství s Josém Arriolou Adamem, který nás ve Guadalajaře tak mnoho nabádal, abychom milovali dobrou hudbu.
 Řekněte nám něco o hnutí, které ve Guadalajaře rozvíjeli
mimo jiné Urzua a Díaz Morales.
V tom ohledu bylo důležité dílo Ferdinanda Baca, o němž jsem
se už zmínil. Existovaly tu středomořské a španělské elementy
a my jsme věřili, že by se daly využít pro Mexiko. Nacho Díaz
Morales, Rafael Urzua a já jsme si začali uvědomovat, jak je důležité obdařit místo, patio nebo zahradu atmosférou okouzlení,
ustavit vztah mezi vlastním domem a zahradou, vložit něco
ze zahrady do samotných pokojů. To všechno inspiroval Bac.
V roce 1943 jsem navrhl dům, ve kterém žiji. Je to dům, který
vyjadřuje můj vkus a můj smysl pro nostalgii a myšlenku komfortu. Následovaly čtyři nebo pět jiných domů v podobném
stylu. Chtěl jsem, aby bylo cítit, že žiji tady v Mexiku, a odmítal
jsem všechny falešné a přehnaně dekorované dovážené „francouzské“ styly, které byly tehdy v módě.
Pak jsem podnikl další výlet do Evropy, ale tehdy jsem projevoval pronikavý zájem o vývoj architektonických směrů. Brzy
po návratu do Mexika mě pozvali na kongres do Kalifornie,
abych mluvil především o svých myšlenkách. Byla to jediná
přednáška, kterou jsem v životě pronesl, nikdy jsem neměl
čas psát články pro publikování. Jde-li obecně o mé myšlenky
o architektuře, mohu jen říci, že jsem nikdy neměl žádnou
zvláštní metodu; vždycky jsem dával přednost tomu, aby mě
vedla intuice.
 Řekněte nám víc o vašem pojmu intuice.
Rád bych to vysvětlil v kontextu jistých současných architektonických směrů. Mexiko je v tom ohledu ve skutečnosti velmi
avantgardní země, zatímco Evropa a Spojené státy jsou překvapivě velmi konzervativní, třebaže Státy měly na Mexiko mimořádný vliv, a to zvláště kalifornští architekti. Takže já pokládám Mexiko za jednu z nejsoučasnějších zemí na světě, jde-li
o architekturu. My v Mexiku rozvíjíme architekturu současnosti, neboť následovat „starou“ architekturu jde proti všem
tradicím na světě. Skutečná tradice pro mě spočívá ve vytváření soudobé architektury, nikoliv v tom, že budeme zkoušet
vytvořit to, čeho dosáhli Mayové nebo koloniální architekti.
Američané v tomto smyslu nejsou tradicionalisté; jejich tradice je dovezená přímo z Evropy. Mnohé z toho, co postavili
do roku 1940 nebo co v zásadě byla architektura dřívějších
údobí, tak tomu oni říkají tradiční.
Jde-li o můj vlastní pojem architektury, tak já věřím, že většina toho, co jsme postavili za posledních patnáct nebo dvacet let, je v podstatě architektura akademická, bez žádného
skutečného průzkumu nových forem; to byla architektura
„internacionální“. Vezměte si například užívání obrovských
tabulových oken, která jsou naprosto nevhodná pro naše
i pro každé jiné podnebí. Zbavují naše stavby intimnosti,
účinků stínů a atmosféry. Architekti na celém světě se mýlili
v proporcích, které dávali velikým tabulovým oknům nebo
prostorům otvírajícím se navenek. Opravdu, některé „domy“
jsou ve skutečnosti skleněné krabice nebo spíše kluby. Toto
užívání skla je znamenité ve sportovních klubech. Umožňuje nám vidět, co se děje venku, ale soukromý život se neZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008

může žít v domě, který vypadá jako klub. Třeba právě proto
chceme tak často „jít pryč“, opustit naše domy. Ztratili jsme
smysl pro intimní život a ponouká nás to žít veřejné životy,
v podstatě mimo domov.
 Jak uniknout z tohoto zdánlivě bludného kruhu?
Architekti musejí udělat hodně pro to, aby tento problém vyřešili. Rozumí se, že se nemůžeme vrátit k intimnímu životu
minulosti. Přesto věřím, že našim domovům a kancelářím můžeme dát větší komfort.
 Jakou roli v tom hrají výtvarná umění?
Pokud jde o vkládání malby, plastiky atd. do mexické architektury, myslím, že to, co jsme zatím udělali, je naprosté neštěstí.
Zřetelným příkladem je Univerzitní město. Chyba je, vzato zeširoka, výsledkem nedostatku jednoty našich společenských tříd
a ideálů našich nových generací. Velké evropské katedrály nebo
chrámy východu si například s integrací výtvarných umění věděly rady, prostě proto, že jejich společnosti byly sjednocené
a soustředěné kolem jediného základního aspektu: víry. Naše
společnost je naopak společností dezintegrovanou.
 Mohl byste deﬁnovat vaše pojmy krásy a stylu?
Nikoliv. Nemám žádnou schopnost tyto pojmy jakkoli deﬁnovat, třebaže takové věci mohu prožívat a cítit. Ale má mysl
není analytická; můj život byl příliš aktivní a dával jsem přednost učit se od druhých, například konverzací s přáteli.
 Čemu dáváte přednost v malbě, hudbě a poezii?
Obzvlášť se obdivuji Goyovi a vůbec španělskému malířství.
Velmi mě přitahovalo to, co bych mohl nazvat „primitivní“
formy umění, to je hlavně výsledkem mé cesty do severní
Afriky. Věřím tomu, že kazba je struktura, která nejvíce odráží způsob, jakým její obyvatelé žijí a jak se oblékají, jejich
zvyky, tance, okolní krajinu. V poezii se musím zmínit o díle
Garcíi Lorky a Charlese Baudelaira. Ale nikdy jsem neměl to,
čemu bychom mohli říkat organizované preference, a nikdy
jsem své preference neorganizoval. Když se dívám zpátky na
všechny ty věci, mohl bych říci, že je to jako navštěvování
muzea: potřebujete se vrátit zpátky, abyste byl schopný říci,
co se vám líbí ze všeho nejvíc. Jde-li o církevní architekturu,
tady většinou není nic nového, takže mohu říci: současná
dekadence je skoro absolutní. Církev už nehraje roli, kterou
v tom ohledu měla v minulosti, neboť, jak už jsem řekl, není
tu žádná integrace do moderního života. A přesto je zde povinnost katolické církve – a všech církví – dát architektuře
duchovní dimenzi. Papežové renesance možná nebyli příliš nábožní, ale zanechali nám vznešené náboženské umění.
Jejich moderní protějšky nám zanechávají stavby, které nemají nic společného s uměním a jen velmi málo s náboženstvím.
Mexico City, listopad 1962

Z textu „A Poetics of Space“, který
vydal časopis Arts de Mexico, č. 23,
1994, s. 90-92, přeložil Rostislav
Švácha
Z textu „Interview with Luis Barragan“, publikovaného v knize Enriqua
X. de Audy Alanise, Luis Barragan,
Clasico del Silencio, Bogotá 1989,
přeložil Rostislav Švácha
Český překlad textu byl poprvé
zveřejněn v časopisu Stavba 3/2000,
str. 63–66

Poetika prostoru
Luis Barragán
Pokládám za alarmující, že architektonické publikace vyškrtly
ze svých stránek slova jako krása, inspirace, magické nebo
podmanivost stejně jako pojmy klid, ticho, vzrušení či intimnost. Všechny se skrývají v mém srdci, a třebaže si plně uvědomuji, že jsem je ve svém díle neukázal v plném světle, ony
mi nikdy nepřestaly svítit na cestu. Rád bych proto předestřel
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některé dojmy a vzpomínky, které do určité míry shrnují ideologii mého díla.
Náboženství a mýtus. Umění a slávě jeho dějin nelze porozumět, aniž si přiznáme náboženskou duchovnost a mýtické
kořeny, které jsou skutečný raison d' etre uměleckého fenoménu. Bez nich by nebyly ani egyptské, ani staromexické
pyramidy. Existovaly by řecké chrámy a gotické katedrály?
Vznikly by divy renesance a baroka?
A vyvinuly by se vlastně rituální tance takzvaných primitivních kultur? Stali by se z nás dědicové nevyčerpatelného uměleckého pokladu všesvětové lidové senzibility? Bez touhy po Bohu by naše
planeta byla žalostným úhorem ošklivosti. „Iracionální logika přechovávaná v mýtech a ve vší pravé náboženské zkušenosti byla
zdrojem uměleckých procesů ve všech dobách a na všech místech.“ To jsou slova mého dobrého přítele Edmunda O‘ Gormana
a s jeho svolením, či třeba bez něho jsem je přijal za svá.
Krása. V nepřekonatelných obtížích, které mají ﬁlozofové při
deﬁnování významu tohoto slova, spočívá jednoznačný důkaz
jeho nevýslovného mystéria. Krása mluví jako věštec a člověk
se vždy řídil jejím poselstvím na nekonečném počtu cest: když
užíval tetování, při výběru ozdob a jejich kulturních významů,
ve zjevně nadbytečné ornamentice každodenních nástrojů
a domácího náčiní, v chrámech i palácích, ba i ve zprůmyslněných produktech moderní techniky. Život zbavený krásy si nezaslouží, abychom mu říkali lidský.
Ticho. V zahradách a domech, které jsem navrhnul, jsem se
vždy snažil navodit mírné šumění ticha. V mých fontánách ticho zpívá.
Samota. Jedině v intimním souzvuku se samotou můžeme najít sami sebe. Samota je dobrý společník a má architektura
není pro ty, kteří se jí bojí nebo se jí vyhýbají.
Klid. Klid je velká a pravá protilátka úzkosti a strachu a dnes
víc než kdy jindy je povinností architekta učinit z něj stálého
hosta v každém domě, nehledě na to, jak bude skromný nebo
okázalý. Během své práce jsem vždy usiloval dosáhnout klidu;
musíme se však hlídat, abychom ho nezničili užitím nevybíravé palety.
Radost. Jak bychom mohli zapomenout na radost? Věřím,
že umělecké dílo dosahuje dokonalosti, když spojí tichou radost a klid.
Smrt. Jistota smrti je pružinou akce, a proto i života. V implicitních náboženských prvcích umění život triumfuje nad smrtí.
Zahrady. V tvorbě zahrad architekt vyzývá království přírody
k partnerství. V krásné zahradě je majestát přírody vždycky
přítomný, ale redukuje se do lidských proporcí a mění se tak
v nejefektivnější útočiště před agresivními tendencemi současného života.
Ferdinand Bac nás učil, že „duše zahrad dává člověku k dispozici nejvyšší míru klidu“ a jemu patří zásluha za mou tužbu vytvořit dokonalou zahradu. Když mluvil o svých zahradách v Les
Colombiéres, řekl, že „v tomto malém hájemství jsem neudělal nic jiného, než že jsem se připojil ke staré solidaritě, které se
všichni vystavujeme, materiálně vyjádřit pocit společný mnoha
lidem, když pátrají po spojení s přírodou, utvořením místa odpočinku, pokojné radosti“. Zdálo by se tedy, že zahrada musí
kombinovat poetické a mysteriózní s pocitem klidu a štěstí. Neexistuje silnější projev vulgárnosti než vulgární zahrada.
Jižně od Mexika City leží rozlehlá oblast sopečných skal.
Uchvácen krásou této krajiny rozhodl jsem se vytvořit sérii zahrad, abych zlidštil její magii, ale nezničil. Když jsem se procházel podél šíjí z lávy, ve stínu velkolepých valů z kdysi živé
vulkanické skály, náhle jsem k svému úžasu objevil malá utajená zelená údolí - pastýři jim říkají „drahokamy“ - obklopená
a uzavřená nejfantastičtějšími, nejkapricióznějšími skalními

útvary zpracovanými z měkké roztavené skály náporem silných prehistorických větrů. Nečekaný objev těchto „drahokamů“ mi dal vjem podobný tomu, jaký jsem zažil při chůzi
temným a úzkým tunelem Alhambry a náhle vstoupil do klidného, tichého a osamělého Myrtového patia skrytého v přístavcích starého paláce. Jaksi jsem měl pocit, že je obklopovalo to, co by bez ohledu na její velikost mělo obklopovat
dokonalou zahradu: nic menšího než celý Vesmír.
Tento nezapomenutelný svátek jsem si navždy v sobě uchoval.
A není to jen náhoda, že v mé první zahradě i ve všech dalších, které ji následovaly, se ozývá nezměrné poučení z estetické moudrosti španělských Maurů.
Fontány. Fontána nám přináší mír, radost a tichou smyslnost
a stává se ztělesněním své pravé podstaty, když její kouzelná
moc podnítí sny o vzdálených světech.
Ať už jsem bdělý, anebo sním, sladké vzpomínky na divukrásné fontány mě doprovázejí celý život. Vybavuji si fontány
svého dětství; strouhy pro přívod vody z přehrady; temné
tůňky ve zbytcích opuštěných třešňových sadů; obrubník
mělké studny v klášterním ambitu; studánky v krajině, chvějivá zrcadla prastarých obřích stromů milujících vodu; a pak
ovšem starobylé akvadukty – věčné pomníky římského impéria, které spěchají se svými tekutými poklady od vzdálených
obzorů k cíli: oblouky duhy ve vodopádu.
Architektura. Jak to vystihl Emilio Ambasz v knize o mém díle,
kterou vydalo Muzeum moderního umění v New Yorku, má architektura je autobiograﬁcká. Za celým mým dílem leží mírný
poplatek vzpomínkám na otcův statek, kde jsem strávil dětství
a mládí. Svou práci jsem se vždy snažil naplnit jak současnými
potřebami, tak i magičnem těchto vzdálených nostalgických let.
Stálým zdrojem poučení se stala skromná architektura mexických vesnic a provinčních měst: doběla vybledlé zdi, mír,
jaký lze nalézt v patiích a třešňových sadech, ulice plné barev,
pokorný majestát vesnických náměstí obklopených stinnými
podloubími. Existuje hluboké historické sepětí mezi těmito
prvky a vesnicemi severní Afriky a Maroka a také ony obohatily mé vnímání krásy v architektonické prostotě.
Jako katolík jsem často navštěvoval monumentální klášterní
budovy, které jsme podědili po mocné náboženské víře a architektonickém géniu našich koloniálních předků. S jistou zbožností se mnou vždy pohnul mír a smysl pro pohodu, jaký jsem
nalezl v těchto vylidněných ambitech a opuštěných dvorech.
Často jsem si přál, aby tyto pocity inspirovaly mé vlastní dílo.
Umění vidět. Podstatné je, aby architekt věděl, jak se dívat:
míním takový způsob, aby vizi nikdy nepřemohla racionální
analýza. A v tomto ohledu bych rád vzdal poctu svému velmi
drahému příteli, jehož neomylný estetický smysl mě naučil
obtížnému umění dívat se s nevinností. Mluvím o mexickém
malíři Chuchovi Reyesovi (Jesús Reyes Ferreira), jehož moudré
výuce jsem hluboce zavázán.
A nemusí být nemístné citovat jiného velkého přítele, básníka
Carlose Pellicera:
Naše oči vnímají dobré a špatné.
Nevidět – mít duši bez naděje.
Nostalgie. Nostalgie je poetické vědomí naší osobní minulosti. A jelikož umělcova vlastní minulost je hlavní pružinou
jeho tvořivého potenciálu, architekt musí naslouchat svým
nostalgickým zjevením a vést se jimi.
Můj společník a přítel, mladý architekt Raúl Ferrera, stejně
jako můj malý ateliér, sdílejí ideologii, kterou jsem zkusil předestřít. Pracovali jsme a doufáme, že v tom budeme pokračovat, na díle inspirovaném vírou, že estetická pravda těchto
ideálů nějak přispěje k důstojnosti lidského bytí.
(Řeč pronesená při udělení Pritzkerovy ceny v roce 1980)
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