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Kánony nie sú len rozmanité a rôznorodé a nemajú len množstvo historických podôb, ale 
majú v sebe zakódovaný svoj protiklad: nekánon, resp. nekánonickosť. Nie je to len vonkajší 
protiklad analogický protikladu kozmos verzus chaos, peratickosť voči aperatickosti, pravé 
voči nepravému, či zakladajúce proti efemérnemu, ale aj protiklad vnútorný, podobný tomu 
ako je napríklad eurytmia, interpretovaná aj ako porušenie rytmu, nie je protikladom symetrie 
(skôr ide o synonymá) ale je jej afirmáciou (eurytmia ako vzhľadová symetria je síce 
porušením modulovej symetrie, no vzhľadovo je naopak jej zachovaním). V prednáške sa 
budeme venovať rozmanitým podobám prítomnosti nekánonického v kánonoch až do situácie, 
kedy nekánonickosť prestane plniť funkciu afirmatívneho protikladu či protiobrazu a podobne 
ako sa chaos nestáva len súčasťou kozmu ale naopak sa stáva novým obrazom kozmu sa aj 
nekánonickosť v podobe nerozhodnuteľnosti stáva novým kánonom. Budeme vychádzať 
z Eisenmanovho čítania knihy Harolda Blooma Western Canon a predstavíme jeho verziu 
nového kánonu: nekánonickosi so stopami derridovskej nerozhodnuteľnosti. 

 

Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. 

Zaoberá sa teóriou architektúry a umenia a súčasne sakrálnou ikonografiou starého a 
novovekého umenia. Dlhodobo sa venuje priestorovej teórii architektúry a teórie a tvorbe 
Petra Eisenmana. Je spoluautorom publikácií Životy svätých. Ikonografia (spolu s Ivanom 
Rusinom, 1994), Príbehy Nového Zákona. Ikonografia (spolu s I. Rusinom, 2000), Príbehy 
Starého Zákona. Ikonografia (spolu s I. Rusinom, 2006), Postavy a príbehy svätcov a svätíc 
strednej Európy / Svätci, svätice, blahoslavení a vyznavači z knihy Ungaricae sanctitatis 
Indicia (spolu s I. Rusinom, 2016), Impulse und Reflexion. Architektur der Slowakei (spolu 
s Dušan Kováčom, Matúšom Dullom, Alenou Kubovou, Adolphom Stillerom, Danou 
Bořutovou a Henrietou Moravčíkovou, 2003), Vladimír Dedeček. Interpretation of His 
Architecture (spolu s Monikou Mitášovou, Vítom Haladom, Benjamínom Brádňanským a 
Herthou Hurnausom, 2018).  

 

Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. 

Venuje sa teórii architektúry, o ktorej publikovala viaceré vedecké a odborné štúdie 
v domácich i zahraničných časopisoch Aspekt, Projekt, Architekt, Stavba a Era. V rámci 
Fulbrightovho štipendia na Columbia University v New Yorku (2009 – 2010) sa zaoberala 
problémom kritickej a projektívnej teórie architektúry (publikácie z tohto pobytu sú uvedené 
v literatúre). Bola kurátorkou a spolukurátorkou viacerých výstav z oblasti architektúry a 
umenia, najnovšie výstavy Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií (Bratislava, 2019 – 
2020) a komisárkou expozície Českej a Slovenskej republiky na Bienále architektúry 
v Benátkach (2016), ktorú interpretovalo fyzické divadlo Viliama Dočolomanského nazvané 
Farma v jeskyni v pražskej galérii DOX (2017). 

 


