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1 MÍSTNĚ SPECIFICKÉ UMĚNÍ - VÝVoJ

60. léta: socha jako autonomní objekt (etablovaný modernismus včetně formálního jazyka)

70. a 80. léta: reakce na kritiku absence vztahu umění a veřejného prostoru či architektury

 A/ umění se uplatňuje v roli městského designu, svoji existencí obhajuje funkcí

 B/ umění reaguje na prostředí, inspiruje se jím a hledá k němu vztah, identitu

   - vznik site-specific art

od 80. let: new genre public art 

- sociální, komunitní a vztahové umění

- převážně dočasné formy - intervence, performance, instalace

- důležitá je kritická role umění

 



SITE-SPECIFIC ART: AUToNoMNÍ oBJEKT

Alexander Calder, 1972, Grand Rapids, Michigan



SITE-SPECIFIC ART: UMĚNÍ JAKo URBAN DESIGN 

Scott Burton, 1984, New York



SITE-SPECIFIC ART: TRVALÉ SoCHY A INSTALACE

Magdalena Jetelová, 2000, Praha Kryštof Kintera, 2011, Praha



SITE-SPECIFIC ART: NEW GENRE PUBLIC ART

Krzystof Wodiczko, 1988, New York



SITE-SPECIFIC ART: NEW GENRE PUBLIC ART

EPoS 257, 2010, Praha





2 UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

- konec 19. století: díky nastupujícímu modernisu, novými technologiemi a změnou postavení 

umělce ve společnosti se úkoly umění a architektury rozchází

UMĚNÍ

Emancipace od jakékoli funkce, myšlenka umění jako autonomní samostatné oblasti lidského 

poznání se prosadila. 

Od konce 19. století umění exponenciálně objevuje nové možnosti, formy, média. 

Sebereflexe umění. 

ARCHITEKTURA

Hledá nové vize a formy v souvislosti s pokrokem technologií a změnami ve společnosti. Snaží 

se naplňit řadu praktických úkolů. Odmítá umění jako nadbytečnou dekoraci.



architekt

umělec

architekt

architektura

umělec

umění

2 UMĚNÍ A ARCHITEKTURA - MoŽNoSTI SPoLUPRÁCE

například: SPATIAL PRACTICE???



3 SPATIAL PRACTICE / www.spatialagency.net

- rozšířené pole architektury, urbanismu a umění

- adaptace taktik a postupů objevených a užívaných umělci 

- “druhotná role architekta” - iniciuje diskuzi, aktivuje zájem občanů, společně uvažují o 

veřejné prostoru

- zabývá se prostředky transformací městského prostoru

- zahrnuje: plánování, občanskou angažovanost, umělecku praxi i aktivismus

http://www.spatialagency.net/

- databáze založená na univerite v anglickém Sheffieldu (Tatjana Schnider, Jeremy Till)



Spatial Agency: muf architecture/art

http://www.spatialagency.net/database/muf[2.11.2015 23:18:07]
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Founded in London in 1994, muf officially coins itself as 'a collaborative practice of art
and architecture committed to public realm projects'. The practice was set up defiantly
and explicitly as an alternative to what the founding members, Liza Fior, Katherine
Clarke and Juliet Bidgood, saw as mainstream practice. As the clearest defining set
of principles in setting up muf, Liza Fior mentions the 'bringing together of interesting
women'. Feminism is not openly mentioned, yet there is an underlying and often
explicit tenet of feminism within their work, in particular the notion of collaborative
practice signals a commitment to 'mutual knowledge', and the context of the public
realm indicates a social (spatial) ambition beyond the fixity of the building as object.

muf's work, includes urban design, buildings and strategic documents where the
processes of planning are left open to include the voices of others; they are, in fact,
all about the voices of others. Spatial arrangements and material resolutions are
treated as the negotiation of interests that come about through consultation between
public and private, communal and individual; often, muf suggests frameworks for
action rather than determining specific outcomes. Decisions are guided by intuition,
aspirations, rows; methodology comes out of doing and then reflecting at the end of
doing. The idea of non-imposition informs all their work, with a continuous
deliberation and conversation between process and product, and an implicit
questioning of given briefs.

This approach allows muf to support marginal claims to space and they often
privilege a multiplicity of small, modest proposals to an over-arching solution. They
give emphasis to the specificities of each situation, whilst openly acknowledging that
an architect's research methods leave out much, meaning that a project can hinge
upon a chance encounter. Here the practice of the architect shifts from claiming
complete authority to being a more reflexive and intuitive endeavour. On many
occasions, muf have advised their clients not to build, an ethical position that may
lose them work in the short-term but in the long-term results in lasting relationships
that can engender more work. In recent years, muf have collaborated on large-scale
regeneration schemes and have trod a difficult line between working with commercial
developers and keeping true to their methods. Here muf's subtle subversions and
persuasive powers have allowed them to cajole developers and council officials alike
into providing much more than they had bargained for.

muf, "An Invisible Privilege," in Altering Practices: Feminist Politics and Poetics of
Space, ed. Doina Petrescu (London: Routledge, 2007).

muf and Katherine Vaughan Williams, "How do you do 'what you do' ?," in
Architecture and Participation, ed. Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, and Jeremy
Till (London: Routledge, 2005). 

Liza Fior, Katherine Clarke, and Sophie Handler, "It's all about getting what you want
- what we want is to make work that fits," Architectural Design 75, no. 2 (April  2005). 

muf, This Is What We Do: A Muf Manual (London: Ellipsis, 2001).

Alison Hand, "Out in the open [public art]," Blueprint (London, no. 216 (February
2004).

Zoe Ryan, "Barking Town Square: muf architecture/art," in The Good Life: New Public
Spaces for Recreat ion (New Jersey: Princeton Architectural Press, 2006), 43-44.

Cordula Zeidler, "Hypocaust Building, St. Albans: Muf," A10: New European

Other Work

References About

Spatial Agency180 How? Where? Why?



4. UMĚNÍ A DoPRAVA

1. umění ve veřejném prostoru (pěší a cyklistická doprava) / placemaking
4 základní funkce:  - orientace v prostoru, role dominanty v obrazu města
   - ve spojení s architekturou pomáhá artikulovat prostor - náměstí, park, brána (artikulace rozhraní),  
   umění s funkcí
   - vyjadřuje informace a významy vztažené či ztělesněné v určitém místě, části města
   - umění výtváří místa smyslových kvalit - haptických, světelných, zvukových,...; “oduševnělá” materiální  
   vrstva detailu, prostředí bohaté na smyslové podněty saturující potřeby lidského vnímání

Umění jako součást tvorby míst (placemaking) - není ani autonomním uměleckých dílem ani urban design, otevírá se 
oběma směry. Je určeno spíše chodcům. 

2. umění ve veřejné dopravě/ placemaking, pěší pohyb, rychlý pohyb

3. umění jako součást lineárních dopravních staveb a pomocných staveb / pěší pohyb, rychlý 
pohyb, (placemaking)

Každá forma dopravy - tahy i uzly - vyžaduje jiné měřítko, míru detailu, významovost. 
Některá díla jsou vytvořna tvořena se záměrem vnímání především v pohybu a z větší vzdále-
nosti. 



4.2 UMĚNÍ VE VEŘEJNÉ DoPRAVĚ (TRANSIT ART)

HISTORIE
- přelom 18. a 19. století - umění ve spojení s výstavbou metra (Guimard - Příž, mozaiky v met-
ru NYC)
- po 2. sv. v.: pragmatický přístup k dopravě
- od 80. let: New York, DOT (department of transportation) prosazuje zapojení umění do 
veřejné dopravy

UPLATNĚNÍ
- zastávky, prostory budov - uzlů, pomocné stavby, dopravní prostředky
- umělecké ztvárnění zastávek - přesahuje do urban design, snižuje vandalismus
- programy umění v metru například ve městech:
BOSTON   www.wtsbostonpublicart.com/
MONTREAL www.metrodemontreal.com/art/
LONDON   art.tfl.gov.uk/
LISABON   metro.transporteslisboa.pt/eng/more-metro/art-in-metro/



Glove Cycle / Mag Harrie
Boston, 1984



Sea Strata / John Maine
Londýn, 2011



David Černý
Liberec, 2005



mmmm...
Baltimore, 2014



4.3 UMĚNÍ JAKo SoUČÁST LINEÁRNÍCH DoPRAVNÍCH STAVEB A       
 PoMoCNÝCH STAVEB

UPLATNĚNÍ
1. sochy, objekty a pomníky pro vnímání v pohybu
2. instalace socha a objektů na zbytkové plochy dopravních staveb - kruhové objezdy, zelené 
pruhy
3. umění v prostorách podchodů a nadchodů
4. umění je součástí konstrukce (mosty, protihlukové stěny, ...)
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