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alternativy.

Co je podle vás ekologická architektura?
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Ano, je

 

Jak tedy chápat celostní architekturu?

 vše,  co nás

ed stavbou domu
j

 

ti nejbohatší?

í



 

Proč vlastně uplatňujete při práci geomantii a feng shui?

Jsou to skrytá tajemství  přírody,  která mě  zajímají.  Rozšiřuji  si  tím chápání vlastností  prostoru.  Jsou pro mě
inspirací společně s dalšími celostními pohledy na prostředí.

 

Není  implantace východoasijských  kultur  do evropských  podmínek jen  konjunkturálním importem,
respektive za jakých podmínek je tato kulturní transformace možná?

Pokud jsou tyto kultury do našich podmínek přeneseny bez souvislostí,  je to nevhodné. Možné je to, pokud se
inspirujeme a s citem principy začleníme do našich kulturních souvislostí. Jako příklad uvedu pojem životní energie.
V jiných kulturách se nazývá například prána, čchi nebo mana. V rámci západoevropských kultur se tento pojem
i povědomí o živých vitálních silách přírody vytratil. Dnešní člověk neví, co si pod takovým pojmem má představit.
A už vůbec ne, jak s těmito silami pracovat v prostoru nebo v domě. Jsou totiž všude bez rozdílu kultur. Stačí se
podívat, jak roste člověk nebo jak vyrůstá ze země rostlina. Zůstalo nám už jen slovo živa nebo chcete-li živá.
Z východoasijských i indiánských kultur se můžeme o této oživující energii mnohé dozvědět.

 

Je vůbec možné, aby člověk, který vyrůstal v evropském kulturním okruhu, mohl východním kulturám
porozumět?  Vždyť  například  indolog  Vincenc  Lesný  svou  knihou  o buddhismu  dokázal,  že  mu
neporozuměl…

Myslím, že to možné je.

 

Jaké  rozpětí  činností  unese  architektova
tvorba?  Může  se  věnovat  stejně  dobře
urbanismu  jako  interiéru  nebo  designu
nábytku?

Architektova  tvorba  by  měla  být  daleko  širší
než to, co zmiňujete. Měl by se umět věnovat
všem druhům umění.

 

Jakou  roli  podle  vás  hraje  architekt
v současné  společnosti?  Dokáže
ovlivňovat  životní  prostředí,  nebo  je
závislý na hře poptávky a nabídky?

Životní prostředí ovlivňuje každý z nás stejnou
měrou. Je ale otázka, co si představujete pod
pojmem  životní  prostředí.  Na  hře  poptávky
závislý  není,  pokud  ví,  co  chce,  a má  co
nabídnout.  Veřejně  přednáším  o celostní
architektuře  na  různých místech i v zahraničí,
vystavuji,  píši  do  časopisů.  Na přednášky
přicházejí  lidé,  kteří  mají  zájem o alternativní
přístupy, poptávka i zájem jsou přítomny.

 

Je podle vás architektura dostatečně zastoupena v médiích, tedy na místech nejsilnějšího ovlivňování
lidí?

Podle  toho,  jakou  architekturu  myslíte.  Konzumní,  luxusní  a okázalá  architektura  v médiích  je.  Ekologická
architektura je v médiích také zastoupena, ale okrajově. Celostní architektura v médiích prezentována není. Tento
pojem se teprve dostává do povědomí.

 

Je něco, co byste pojmenoval jako bolest či nemoc současné architektury?

Jako bolest můžeme chápat třeba malý podíl rukodělné umělecké práce v architektuře. A jako nemoc může být
vnímán dům záměrně vyprojektovaný a pořádně vyosený nakřivo. Pokud zmiňujete bolesti či nemoci, buďme jim
vděčni za jejich přítomnost v našem světě. Chápu je jako upozornění na nutnost začít věci měnit.


