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Klauzúra 2.0 

Útek z väzenia architektúry 

Je špecifické zariadenie pre  futoroptimistických ľudí, ktorí vychádzajú z filozofie posthumanizmu 

a transhumanizmu, akejsi verzie ich vlastnej viery v nekonečný život na sieti zabavený problémov 

telesnosti a preto vedúci k „premene duše“. Je to viera v schopnosť technologickej transformácie 

ľudstva, ktorá umožní prekonať naše fyzické aj biologické limity. Klauzúra 2.0 je architektúrou pre 

pionierov – predvoj tejto transformácie – sprostredkuje čo možno najdlhší a najúplnejší pobyt vo 

virtuálnej realite. 

Touto avantgardou sú mnísi 2.0. Eskapistické osobnosti samotárov digitálneho veku tu hľadajú 

útočisko a ich vlastnú verziu sveta v kyberpriestore. Vytvárajú si tu víziu raja, a kolonizujú 

(kyber)priestor bez politických dôsledkov konečnosti fyzického sveta a vyčerpateľnosti prírodných 

zdrojov. Klauzúra je kláštorný koncept, ktorý umožňuje ľudom žiť hermeticky, mimobežne s fyzickým 

svetom. 

 Mnísi 2.0 žijú na hranici materiálneho bytia, a túžia odhmotniť sa a splynúť so svetom, ktorému 

rozumejú viac. Bojujú so svojím vlastným mozgom a telom, ktoré sa odtrhnúť od tohto sveta nedajú. 

Nekonečnosť virtuálneho priestoru má hranice, ktorými sú telo a zmysly. Dlhodobý pobyt 

v kyberpriestore sa prejavuje stratou zmyslu pre čas a priestor.  

Monastický život v klazúre 2.0  dokáže mníchov udržovať v kondícii, dodržovaním rituálu, fyzického 

výkonu chôdze, ktorý musia podstúpiť  každý deň pre udržanie minimálnej telesnej kondície za 

jediným účelom: aby mohli čo najdlhšie prebývať  vo svojej verzii digitálneho kláštora. Týchto verzií je 

nekonečné množstvo a vďaka geometrii klauzúry je možné medzi nimi plynule prechádzať. Každá z 

verzií klauzury je potenciálnym odrazovým mostom do paralelných svetov, ktoré môžu mnísi vytvárať 

v digitálnom priestore za hranicami svojho kláštora, a to individuálne tak aj v kooperácii s ostatnými 

mníchmi. 

Fyzicky obývaný kláštor a svet, ktorý sa nachádza za jeho stenami sa tak stane iba jednou z mnohých 

svojich možných verzií. S narastajúcim množstvom paralelných svetov, medzi ktorými sa dá plynulo 

prechádzať sa zdá, akoby fyzický svet strácal na dôležitosti až sa stane úplne bezvýznamným stratení 

medzi miriádou alternatív… a napriek tomu nie je možné úplne opustiť naše fyzické telo je pôvodní 

kláštor singularitou, ktorá nás vždy strhne späť do väzenia architektúry. 

Návrat do fyzickej reality je zdôraznený opulentnou architektúrou kláštora spojené s fyzickými 

potrebami tela, ktoré je nutné naplniť pred ďalším únikom do virtuálneho sveta. Excesívny luxus 

priestorov kláštora je pre mníchov bezvýznamnou pripomienkou „svetských túžob“, ktoré mentálne už 

dávno opustili a iba ich telesné schránky im neumožňujú uniknúť pred tyraniou materiálnosti úplne. 

 

 

 

 



Bránou do virtuálneho priestoru je „nulová architektúra“ - miestnosť, cela, kocka na pôdoryse 4x4 

metre zbavená akejkoľvek vizuálnej architektonickej stránky. Poskytuje iba rovnú podlahu, ako bod 

odrazu pre nekonečný virtuálny svet a štyri steny a strop s odpovedajúcou hrúbkou pre dostatočné 

oddelenie od sveta vonkajšieho. 

Za touto „nulovou architektúrou“ sa otvára svet nekonečnej slobody. Zdá sa, že nie skrz 

„architektonickú inováciu a politickú subverziu“1 bude uskutočnený sen moderného architekta o 

architektúre ako stroji pre oslobodenie človeka, ale skrze opustenie fyzickej architektúry ako takej. 

Za proscéniom „nulovej architektúry“ sa otvára priestor, kde nová architektúra už nebude o „luxuse a 

dobrom bydle“, nebude to architektúra separácie a uväznenia ale bude to konečne architektúra 

slobody. Halucinogény to nie sú – jediným limitom bude iba naša predstavivosť. A konečne aj tie 

nejnezlúčitelnejšie programy budú spojené bez akýchkoľvek kompromisov“ a „rozdelenie, izolácia, 

nerovnosť, agresivita, deštrukcia a všetky negatívne aspekty Steny“2 budú prekonané … Aj keď iba na 

obmedzený moment než nás neprekonateľná materiálnosť nášho tela zavolá naspäť k príprave na 

ďalší „trip“ 

Priestory  klauzúry 

Súbor miestností je radený do jednoduchej štruktúry kvadratúry, zvnútra lemovaný ambitom, 

chodbou, ktorá výškovo uskakuje aby sa vyrovnala s terénom, a zároveň vytvorila prevýšenia, 

potrebné pre pohyb mníchov. Množstvo schodov a predĺžené chodby sú tu zámerne, práve kvôli 

zvýšenej náročnosti pohybu chradnúcich tiel. Pohybujú sa tu mnísi s 3d okuliarmi aj bez nich, záleží na 

ich ľubovôli a miere odtrhnutia od sveta. Návrh všetkých klenutých priestorov je motivovaný 

zvýraznením hodnoty fyzického priestoru, architektúry samotnej a jej pôsobenia na chladnú dušu 

mnícha, ktorý tu zažíva interiéry tejto architektúry naplno. Klenba a vysoké priestory so svetlíkmi tu 

vytvárajú atmosféru odlúčenia a zároveň koncentrujú mníchov na samých seba.    

Základnou jednotkou sú  tu cely, ktoré sú minimálne, paradoxne nie podriadené asketizmu ale 

výraznému nezáujmu o fyzický svet. Každá cela je prevýšená a nemá vizuálny kontakt s vonkajším 

okolím, tak ako aj všetky ostatné miestnosti klauzúry. Zoskupenie ciel, teda konvent, je vždy výškovo 

separovaný. Jeho súčasťou sú aj veľkoryso pojedané toalety, umývadlá, sprchy a vane, ktoré sa 

nachádzajú vždy v štíhlych úzkych priestoroch. Táto exkluzivita priestorov má za úlohu zvýrazniť 

banálne telesné zážitky aspoň ten krátky čas zo dňa mimo virtuálnu realitu a pokúsiť sa spojiť mnícha 

so svojou fenomenologickou podstatou.   

Na protiľahlej strane klauzúry sa nachádzajú cely 2, ktoré sú skriptóriami a samostatnými fratériami 

v jednom. Je to architektúra nulového stupňa, bez kontaktu a priameho svetla a veľkostne odpovedá 

súčasným nárokom na zariadenia virtuálnej reality.  Za vstup do svojho virtuálneho priestoru 

považujem nielen 3d imerzívne okuliare ale aj hlboké sa ponorenie do práce skrz obyčajnú obrazovku 

počítača. Je tu priestor pre osobný počítač, a malú pracovňu, pre spravovanie a vývoj aj hardwaru.  

                                                             
1 Rem Koolhaas – Elia Zenghelis – Madelon Vriesendorp: Exodus or the Voluntary Prisoners of 

Architecture. In: Rem Koolhaas – Bruce Mau: S, M, L, XL. Rotterdam, 1995, s. 5. 

2  Ibidem, s. 7. 



Spoločné cenobitické priestory, a zázemia sú v krídlach kde dochádza k výškovým skokom, tu je pohyb 

zámerne „sťažený“ . Nachádzajú sa tu aj cely, respektíve rezidencia prevora a prelatúra opáta, dvoch 

administrátorov tohto spoločenstva, ktorý dohliadajú na chod klauzúry, vybavujú za mníchov svetské 

povinnosti. Tieto byty majú vizuálny kontakt so svetom, pretože títo dvaja administrátori nie sú 

viazaný tým istým záväzkom voči spoločenstvu.  

Sú tu tiež rozmerné sály jedálne, kuchyne, a kapituly, ktorá slúži pre mimoriadne spoločné stretnutia 

a spoločné jedlo, ktoré je výnimočné ale o to viac je treba to osláviť architektúrou.  Jednom krídle je 

aj bazén, ktorý dopĺňa mníchom pohybový nedostatok.  

 Nemiesto Za Lužánkami 

Klauzúra stojí  v centre „ostrova Za Lužánkami“ na hrane terénnej vlny v tvare U.  Táto oblasť je 

typickou mestskou krajinou 21. Storočia. Ostrov je to preto že je obohnaný systémom rýchlostných 

ciest a estakád. Táto rozsiahla krajina je junkspace našej doby, park kultúry súčasnosti, kde sa 

nachádzajú rôzne bizardné stavby a rozporuplné nákupné centrum. Celá táto oblasť má však skrytý 

potenciál, nie však rozvoja smerom k ekonomickejšiemu, zelenejšiemu, víkendovejšiemu miestu, ale 

miestu kde je možné dosiahnuť akýsi stupeň slobody. Je to miesto introvertné a s množstvom zákutí 

a tajných miest, schádzania rôznych skupín. K okoliu sa však stavia klauzúra odmerane, fortňa je len 

úzky vstup, skrytý a dobre zaistený.  Stavba sa z podhľadu podobá technickej infraštruktúre, typickej 

architektonickej forme tohto miesta, v ktorej vidím krásu.  Je tu  podchodzie priestranstvo a enfiláda 

otvorov v podporných stenách. Toto je atypické verejné priestranstvo, mestské prostredie, ktoré 

konzervuje tie zlé aj dobré vlastnosti.   
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