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Hovory s VD
Zdá sa mi, že to boli štvrtky či piatky odpoludnia, ktoré sa obvykle predĺžili do neskoršieho
večera. Každotýždenné stretnutia mohlo zrušiť iba ochorenie jedného z nás. Dátum budúcej
návštevy si vždy značil rukou do kalendára medzi ostatné termíny: „Píšem si MonaMi (nahlas
čítal: Mon’Amie). Môj priateľ.“ A usmieval sa pritom homofónii, ktorá sa mu vynorila v mysli, kde
celé roky raz hlasnejšie a inokedy celkom ticho žili ozveny lyceálnej francúzštiny vedno s latinou. Vtedy mu boli už zrejme bližšie než mnohé nedávne zážitky. Pestoval si tento živý a mŕtvy
jazyk ako divadelník s citom pre javiskovú reč, jej melodiku a rytmus. Patrili k naladeniu tohto
múzického človeka, aj ony mu dovoľovali prekvapivo komponovať rytmické členenia jeho rozsiahlych stavieb (nejednému amúzickému obyvateľovi mesta ich opakujúca sa atonálna skladba
dodnes uniká...). A cit pre reč mu umožnil aj intenzívne sa zaoberať prácou na knihe o jeho diele.
Hovory s ním vznikli ako spriaznenie voľbou. SNG si objednala o jeho práci knihu a on súhlasil
(o pravdepodobnosti jej vydania si počas príprav myslel svoje, neveril, že k nemu dôjde, ale celé
týždne a mesiace na nej spolupracoval – ako na rozostavanej stavbe). Nosil z garáže písomnosti
a projektovú dokumentáciu, ktoré si zo Stavoprojektu v 90. rokoch odniesol, aby neskončili
na smetisku (uložené sú v zbierke SNG). Zložky precízne triedil a radil na nízkom bielom pulte
v obývacej izbe pod oknom, kde predtým zrejme rástli črepníkové kvety.

Foto: Hertha Hurnaus

Debata začínala už pri bránke jeho domu v Dúbravke, pokračovala na záhradnom chodníku
k domu, v predsieni cestou po schodisku až za jedálenský stôl alebo za ten kuchynský – podľa
toho, či sa rozhodol variť čaj a servírovať pečivo a ovocie, alebo diskusia zmenila priestor aj čas
a na servírovanie nik nepomyslel (servírovacím okienkom medzi kuchyňou a obývacou izbou
s jedálňou často putovali skôr zložky s písomnosťami a momentálne náčrty). Niekedy vstal od
stola, priniesol si pero a voľné papiere, aby to, o čom hovoril, rovno skicoval. Zrejme ako v debate v ateliéri. Asi podobne ako na stavbe. Z hlavy a od ruky, vo variantoch, s kótami. Vrátane
detailov. Po všetkých tých rokoch: základné školy, národný archív, nitriansku univerzitu, národnú galériu, zvolenskú univerzitu (MM: „Ihlancová zvolenská knižnica je ako premostenie SNG
otočené okolo strednej osi...“ / VD: „Veď som ti vravel, že som celý život staval jeden projekt. Vieš
prečo? On sa zdokonaľoval.“).
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Každé nasledujúce stretnutie začínal hovorom o tom, na čo sa k minulej téme za týždeň
rozpomenul. Neraz povedal len: „Nechcem si to pamätať. Všetci boli proti. Nemal som sa architektúre toľko venovať, doplatila na to rodina. Oľga na to doplatila životom.“ Niektoré pracovné problémy a postupy si pamätal presne – opakovane na ne spomínal rovnako. Na iné sa rozpamätal
len veľmi voľne, zakaždým si na ne spomenul inak. Aj varianty skíc oscilovali, ale kľúčové pre pochopenie jeho myslenia boli všeobecné schémy a diagramy postupov návrhu. Práve tie ho ukazovali ako uvažujúceho, netriviálne sa rozhodujúceho, vskutku koncepčného architekta.
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Debatovať o diele s jeho autorom je prekérna práca. Overovanie toho, na čo si spomenul (a nespomenul), znamenalo vracať sa k niektorým témam v rôznych kontextoch a dobách (a robiť
„krížové overenia“ z rôznych zdrojov, vrátane inštitucionálnych aj súkromných archívov).
Takýto spontánny a pritom obojstranne ostražitý dialóg zakladal veľmi krehké priateľstvo: ako
kráčanie po ostrí noža. Počas práce na knihe vždy znova vznikalo a zanikalo. Ale šance povedať
vlastnú verziu prežitých a premyslených udalostí sa tento architekt zhostil s vervou. Nevyhýbal
sa spomienkam na štúdium a spolužiakov na fakulte, na rozporuplný vzťah s akademikom
Bellušom, turbulentné udalosti na Spolku architektov aj v Stavoprojekte až do jeho rozpustenia.
Na kolegyne a kolegov architektov a profesistov svojho ateliéru. Takmer štyridsať rokov práce,
vyše stovka projektov a stavieb.
Zdieľané aj vnútorné dialógy viedol s viacerými architektami, historikmi a teoretikmi domácimi
aj zahraničnými. Iba s najbližšími udržiaval korešpondenčné či telefonické priateľské hovory
až do konca. Medzi inými aj s rakúskou fotografkou Herthou Hurnaus. Už od nultých rokov
bol v kontakte so študentami a pedagógmi architektúry na VŠVU – usporiadali mu prednášky
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a v SNG výstavu vlastných aj študentských projektov nadväzujúcich na jeho postupy navrhovania. Viaceré jeho konzultácie a prednášky boli sfilmované. Napokon, nielen v zničených
a renovovaných stavbách sa ukrýva jeho architektonické trvanie. Pretrvá, pokiaľ budeme tak
intenzívne žiť s jeho architektúrou ako žil on, keď utváral svoje diela, ak nerezignujeme na
premýšľanie a interpretovanie postupov jeho práce a jeho architektonických rozhodnutí, ktoré
sa kniha usilovala sprostredkovať. Spomedzi mnohých jej autorov kľúčový hlas patril Vladimírovi
Dedečkovi v mnohojazykovom hovore s minulými aj nasledujúcimi generáciami.

MonaMi

Architekt Vladimír Dedeček – tesár v čase betónu
Presvedčený Európan a majstrovský sochár neskorej moderny: obdivovaný i zatracovaný slovenský architekt Vladimír Dedeček zomrel vo veku 90 rokov.
Vladimír Dedeček si už odvykol od prijímania návštev. Napriek tomu bol tento drobný, krehký
muž mimoriadne zdvorilý, priam až galantný v tichosti a prázdnote svojho autorského radového
domu na okraji Bratislavy. Spolu s ním a tiež trochu stratene čakal na kuchynskom stole už len
kus koláča z obchodu – drobnosť na uvítanie hostí z Viedne.
Pre nás, dvoch architektov a fotografku, bol tento víkend v roku 2007 výnimočným momentom. Dlhé mesiace vychádzali naše pokusy o stretnutie sa s Vladimírom Dedečkom nazmar. Vraj
je chorý a zatrpknutý, nikoho už nechce vidieť. Nakoniec sa to však predsa podarilo. Vladimír
Dedeček sa od prvého momentu, ako nám otvoril dvere, ukázal byť veľmi sympatickým pánom,
so šibalskými očami a dobrou nemčinou. Oblečený v priveľkom armádnom kabáte vyzeral ako
starý juhoamerický generál.
Prišli sme, aby sme sa dozvedeli viac o jeho spektakulárnych stavbách zo šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov, a veľmi rýchlo sme boli uvedení na pravú mieru, že nič nie je také jednoduché, ako sme si mysleli. Že socialistické plánovanie nebolo vecou usilovných, ale rovnako
nastavených „robotníc“, lež výsledkom práce mnohých individuálnych osobností a tímov, ktoré
si merali sily v medzinárodných súťažiach, debatovali a argumentovali a vždy presne vedeli,
aké teórie práve rozvíjajú ich kolegovia na druhej strane železnej opony. „Žiadna socialistická
architektúra neexistuje,“ tvrdí dôrazne Dedeček. „To je nezmysel! Len chyby boli socialistické.
Architektúra existuje iba jedna – európska a tá je živená rovnakými kultúrnymi tradíciami.“
Takéto nedorozumenia ho prenasledovali vo väčšej miere ako jeho kolegov, pretože bol vďaka
veľkým zákazkám aj viac exponovaný než oni. Jeho mohutné stavby ako Slovenský národný archív či Najvyšší súd SR v Bratislave alebo Krajská politická škola v Modre-Harmónii boli
štátnymi zákazkami socialistického režimu, čo mu – napriek faktu, že nikdy nevlastnil stranícku
knižku – prinieslo povesť architekta, ktorý bol verný režimu. Po páde železnej opony v 1989 sa
vďaka tomu na dlhé obdobie stal persona non grata slovenskej architektonickej scény.
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Vzdušná moderna
Pri bližšom pohľade však jeho architektúra odhalí mnohé väzby siahajúce ďaleko za hranice
akéhokoľvek politického systému. Jeho rané dielo, areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1960 – 1966), so svojou elegantnou kompozíciou z dosiek, presklených pasáží, odvážne
naklonených prednáškových sál a Aulou ako lietajúcim tanierom pripomína vzdušnú brazílsku modernu Oscara Niemayera či rímsky Palazzetto dello Sport od Piera Luigi Nerviho, ktorý
Dedeček navštívil počas jednej z mnohých zahraničných ciest. I toto bolo prekvapením pre
návštevu z Viedne: „Samozrejme, že sme mohli cestovať na západ, aspoň teda v slobodných
šesťdesiatych rokoch,” povedal – na exkurzie do Talianska, Nemecka a do jeho milovaného
Francúzska, kde sa na krátku dobu dostal aj do väzenia, kvôli podozreniu zo špionáže. „Ja som
ale v skutočnosti žiaden špión nebol,“ povedal a šibalsky sa usmial.
Dnes, keď sa „socialistický modernizmus“ stal témou kaviarenských stolov a internetových
blogov, našli jeho ikonické a fotogenické stavby nových obdivovateľov – a zároveň vyvolali
nové nedorozumenia. S pojmom „brutalizmus“, ktorým sa v súčasnosti nezmyselne nálepkujú,
veľa spoločného nemajú, pohľadový betón používal len veľmi zriedka. Pre neho typické kom-
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pozície s predsadením a ustúpením často prevedené v slovanskej kombinácii bielej a červenej
farby majú úplne iný pôvod – tradičnú slovenskú drevenú architektúru. „Som tesárom v čase
betónu,“ opisuje sám seba Dedeček a lepšie by to nik nevystihol. Čo sa spočiatku môže zdať
zvláštne, stáva sa zrejmým, akonáhle si to uvedomíme – majstrovská skulpturálna kompozícia
do seba vsunutých kubistických hmôt Národného archívu tróniaceho na zelenom úbočí mesta
(1971 – 1983) je vo svojej podstate len obrovským 3D puzzle z drevených kociek. Len tie kocky
nie sú z dreva.
Jeho bezpochyby najznámejšie a najkontroverznejšie dielo leží neprehliadnuteľné na brehu
Dunaja – dostavba Slovenskej národnej galérie (1962 – 1979), ktorej výstavný trakt sa klenie
v podobe 70 metrov dlhého mostu ponad pôvodný barokový dvor. Už v časoch svojho vzniku
bolo dielo kritizované ako príliš cudzorodé, i keď realita je úplne opačná – kompozícia námestí,
dvorov a jednotlivých galerijných traktov sa do organizmu mesta votkáva dokonale. Jej kliatbou a nešťastím bol fakt, že zostala torzom – zrealizovala sa iba polovica. Tak ako ona i mnoho
ďalších stavieb neskorej moderny bolo ideovo ukotvených v duchu slobodných šesťdesiatych
rokov. Slobodu však rázne ukončil príchod sovietskych vojsk a k samotnej realizácii stavieb
prišlo až po normalizácii v sedemdesiatych rokoch či dokonca ešte neskôr. Zdanlivo nekonečne
dlho rozostavané stavby v centre mesta sa pochopiteľne netešili veľkej obľube miestneho
obyvateľstva.
Zahraniční obdivovatelia
Ironicky je práve dostavba Slovenskej národnej galérie dielo, ktoré Dedečkovi prinieslo prvých
a i najviac zahraničných obdivovateľov. Architekti ako Ben van Berkel či Wolf D. Prix považovali
jeho stavbu za európske majstrovské dielo. Napokon, aj vďaka tejto pozornosti, sa dlho zanedbávaná budova po nekonečných debatách vyhla zbúraniu.
Nakoniec sa aj na Slovensku odmietanie premenilo na uznanie: v roku 2015 bola architektovi
udelená Cena Emila Beluša za celoživotné dielo – najvyššie ocenenie slovenskej architektúry.
V roku 2018 vyšla z editorského pera Moniky Mitášovej monumentálna monografia Vladimír
Dedeček: Interpretácie architektonického diela. „Typické pre neho boli veľké priestorové formy,
ktoré inteligentným prelamovaním a seriálovým opakovaním demonumentalizoval,“ hovorí vo
svojej spomienke Mitášová. Dokázal neopakovateľným spôsobom prepájať antické priestorové
formy ako amfiteáter či átrium s formami štrukturalistickými. Nestal sa zástancom žiadneho
-izmu. Odolával architektonickým klasifikáciám obdobne ako straníckym aparátom.
Je tragédiou, že architekti z bývalých socialistických zemí boli až doposiaľ historikmi prehliadaní. Jeden z mála, ktorý sa o Dedečka neúnavne zasadzoval, bol viedenský kritik architektúry Jan Tabor. V roku 2015 dokonca zorganizoval medzinárodný happening „Dedeček for Pritzker Prize“. „Opakovane som ťahal architektov do jeho národnej galérie a všetci boli ohromení,“
hovorí Tabor. „Bol jednoducho najlepším česko-slovenským architektom.“
Architekt, ktorý povýšil ľudskosť nad totalitu. Ktorý hľadal a našiel individuálne v kolektívnom. Ktorý dokázal prepojiť monumentálne, urbánne a krajinotvorné rovnako dobre ako
priemyselno-moderné s remeselne-archaickým. Vladimír Dedeček zomrel 29. apríla vo veku
90 rokov v bezpečí svojho tichého domova.
Maik Novotny
(Článok bol uverejnený v rakúskom denníku Der Standard dňa 9. mája 2020.)
Preklad: Andrea Bystrická
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Pandemická karanténa nás uzavrela do fyzických bublín domácnosti, sociálneho dištancu,
zrušenej mobility a zakrytých úst. Radikálne obmedzenia slobodného rozhodovania a znižovania
prahu demokracie, ktoré nahrávajú extrémnym a temným ambíciám globálnych aj lokálnych
„zastupiteľov“, vyplavujú široké spektrum rôznych úvah, teórií a hoaxov predpovedajúcich mieru zmeny post-pandemických budúcich časov. Pokoru strieda netrpezlivosť a strach oslabuje
neistota a únava. Z dvojmesačnej hmly vystupujú nové a iné prekvapivé príšery. Vírus strie-

