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Metamorfóza je druhem tvarové přeměny podmíněné časem. Vždy byla
řazena mezi biologické procesy postihujíce živočišnou říši a říši minerálů, relativně
nově se objevuje i v teorii architektury. Téma Metamorph bylo náplní 9.mezinárodní
architektonické výstavy La Biennale v Benátkách v roce 2004
Metamorfóza a architektura
Metamorfóza je pojem úzce spjat s přírodními jevy. Proměna / přeměna je
iniciována změnou vnějších podmínek (tlakem, teplotou, prostředím) nebo evoluční
potřebou (z kokonu se stává motýl). Obecně se ale dá říct, že geologická i biologická
metamorfóza vzniká za účelem „symbiózy jednotlivých částí přírodního
společenstva“.
Architektura ve 20.a 21.století přinesla mnohé ismy , proudy , směry.
Individualismus se dostal do popředí spolu se snahou ukázat něco nového,
neotřelého. V současnosti se lidstvo díky trendu trvale udržitelného rozvoje a velké
potřebě stavět snaží i v architektuře reflektovat tento stav maximálním respektem
k přírodě např: stavbou „eko-domů“ , domů z přírodních materiálů a architektury stalé
v čase.
Metamorfóza představuje v architektuře:
1) umělý faktor - spolupůsobí na kvalitativní přeměnu krajiny. Zásahem
člověka se vytváří interakce umělého a přírodního, která může popřít ostré hranice a
vytvořit genia loci místa. Pochopením místa , jeho morfologie a charakteristiky lze
dosáhnout při koncepci architektury a urbanismu oboustranné harmonie. Fluidální
prostor navazující svou formou , usazením a volbou vhodného materiálu na své
okolí, splývá s ním a dává architektuře, urbanismu a krajině „nový rozměr“.
Metamorfóza v architektuře je „navrácením se k přírodě“ a „spojením s přírodou“.
Dům se stává součástí krajiny a krajina součástí domu. Na problém změny
krajiny rukou člověka poukázal Frederik Kiesler. Napsal:„Tradiční artefakt malba,
socha nebo kus architektury, už není nazírán jako izolovaná entita , ale musí být
uvažován v kontextu s rozvíjejícím se prostředím. Prostředí se stává stejnou mírou
tak důležité jako objekt samotný, né-li více, protože objekt proniká do okolí a také
vdechuje přirozené prostředí bez rozdílu na prostoru, blízkosti či dálce, otevřeném
vzduchu nebo interiéru.“ - Second Manifesto of Correalism (1961).
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Obr. č.1 – Atelier DRNH,Wellness centrum
Nerealizovaný projekt –www.mě100.cz

Obr.č.2 – Renzo Piano, Centro
Culturale J.M. Tjibaou, Nouméa,
Nová Kaledonie 1993
.

2) přírodní faktor - spojený s novými proudy organické (bio) architektury
nalézající své inspirace v přírodních předobrazech i spirituálních rovinách.
Metamorfózu můžeme tedy chápat jako uplatnění přírodních zákonitostí (forem,
křivek,materiálů) při koncepci domu, který již nemusí vycházet z ustálených
typologických charakteristik a pokud ano, dát jim rámcově jiný charakter. Dům je
organickým artefaktem a artefaktem jsou i jeho jednotlivé části a stejně jako se vyvíjí
metamorfózou motýl, tak i dům prochází procesem vývoje, stárnutí.

obr.č.3 – Eden, Sir Nicolas Grimshaw &
Partners architects,Jolyon Brewis,
Anglie-Cornwall 2001

obr.č.4 - Palais Bulleis,Anttii Lovag,
Francie Théoule-sur-Mer,1989

Blob aneb bublinová architektura
V překladu má anglické slovo blob význam kapky, skvrnky, kuličky či hrudky.V
architektuře se objevil tento výraz nejspíš díky hororovému scifi the Blob z roku 1958.
Blob se zde objevuje jako amoeba, amorfní stvůra. Stejně bychom mohli definovat i
architektonický blob, který díky bublinové až amoební struktuře představuje část
současných tendencí, reagující tak na společenský pokrok a nové technologie jak
materiálové tak technické vedoucí ke koncepci i realizaci struktury inspirované
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přírodní složkou, vesmírem. Slovo blob dnes díky součastným realizacím a četným
projektům bublinové, sochařské a počítačově tvořené architektury zdomácněl i mezi
laiky a je diskutovaným tématem.Možná už bylo dost strohých staveb s přísnými rysy
a lidstvo touží obývat a pohybovat se opět v prostorově zajímavých kopulovitých
prostorech, jako tomu bylo v baroku, anebo ve fluidálních prostorech ohromujících
nás svoji originalitou. Staneme se tedy přece v 21.století tvůrci až futuristické a
fantaskní architektury ovlivňující i urbanistické zákonitosti a vzhled venkova i měst?

obr.č.5 – Kunsthaus,Peter Cook-Colin Fournier
Graz, 2003

obr.č.6 – Národní knihovna, Václav
Kaplický, nerealizovaný projekt, 2007
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