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A téma rövid leírása4:
A posztmodern múltával a reflexív modernitás jegyében több olyan kutatás született,
amely az elmélet- és történetírásnak a kritikáját végezte el. A historiográfiai munkák
arra hívták fel a figyelmet, hogy maguk a történetírók hogyan alakították a modern
építészetről a szélesebb közönségben kialakuló képet, illetve mennyiben befolyásolták
a modern építészet későbbi értelmezéseit, kategóriáit. Szintén az ezredfordulóra érett
meg a gondolat, hogy a modernitásnak több formája létezik, amelyek közül hibás
lenne csak a fejlett nyugati országokban kialakult változatot elfogadni és a többit
ahhoz képest értékelni.
A kutatás tárgya a hazai modern építészet historiográfiája, melynek háború utáni
története még jórészt feltáratlan. A történet három csomópontja a modern építészet
szocreál utáni újrafelfedezése, a modern nemzetközi klasszikusainak az 1970-es
években felfutó népszerűsítése, végül az 1995 körül induló „bauhaus stílus” piaci
alapú újraélesztése, annak szöveges megtámogatása. A hazai folyamatok megértését
segíti a már rendelkezésre álló nemzetközi historiográfiai szakirodalom, illetve a
kutatások kiterjesztése az 1980 utáni időszakra. A kutatás lehetőséget ad a témának
a nemzetközi tendenciák ismeretében, de mégis belülről kifele tekintő feldolgozására.
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FOLYAMATOS JELEN
A hazai modern építészet historiográfiája

1980-ban The Presence of the Past címmel rendezte meg Paolo Porthogesi a
posztmodern építészet látványos seregszemléjét a Velencei Építészeti Biennálén. Az új
korszakot nyitni akaró posztmodern mára maga is az építészettörténet része lett, a
következő trendek pedig inkább csak címszavakként működtek/működnek, a teljes
építészeti szcénát egyik sem tudta/tudja lefedni. Az építészettörténettel és elmélettel
foglalkozó szakemberek szótárába lassan visszatért a modern építészet kifejezés, mint
egy folyamatos újraértékelést kívánó, de ma is releváns megnevezése a jelenlegi
helyzetnek.
A posztmodern átmeneti voltának nyilvánvalóvá válása után a modern építészet
huszadik századi történetét egészben áttekintő kutatások kezdődtek, kiemelve a
modernhez kapcsolt egyes jellemzőket, vizsgálva azok változását és viszonylagosságát
(Henket – Heynen 2002). A reflexív modernitás jegyében több olyan mű született,
amely az elmélet- és történetírásnak a kritikáját végezte el (Heynen 1999, Tournikiotis
1999, Vidler 2008). A historiográfiai kutatások arra hívták fel a figyelmet, hogy maguk
a történetírók hogyan alakították a modern építészetről a szélesebb közönségben
kialakuló képet, illetve mennyiben befolyásolták a modern építészet későbbi
értelmezéseit, kategóriáit. Szintén az ezredfordulóra érett meg az a gondolat, hogy a
modernitásnak – és így a modern építészetnek is – több formája létezik, amelyek közül
hibás lenne csak a fejlett nyugati országokban kialakult változatot elfogadni és a többit
ahhoz képest értékelni (Eisenstadt 2002, Arnold 2006, Crysler 2012).
A kutatás tárgya a hazai modern építészet historiográfiája, melynek háború utáni
története még jórészt feltáratlan (Ferkai 2002, Simon 2013). A történet három
csomópontja a modern építészet szocreál utáni újrafelfedezése, a modern nemzetközi
klasszikusainak az 1970-es években felfutó népszerűsítése, végül az 1995 körül induló
„bauhaus stílus” piaci alapú újraélesztése, annak szöveges megtámogatása. A hazai
folyamatok megértését segíti a már rendelkezésre álló nemzetközi historiográfiai
szakirodalom, illetve a kutatások kiterjesztése az 1980 utáni időszakra, hiszen azóta is
születtek összefoglalások a kortárs építészetről, amelyek – ha nem is feltétlenül vállalják
fel címükben a modern jelzőt – akár napjainkig is áttekintik a témát (Curtis 1996,
Frampton 2007, Cohen 2012).
A vizsgálat forrását a korabeli hazai szakirodalom, a kulturális és napilapok, írások és
épületek elemzése adja. Az építészeti forrásokat kiegészítik az áttekintendő hatvan évet
feldolgozó politika- és társadalomtörténeti tanulmányok, illetve a modernizáció,
modernitás, modernizmus témájával foglalkozó gazdag nemzetközi szakirodalom. A
kutatás lehetőséget ad a témának a nemzetközi tendenciák ismeretében, de mégis
belülről kifele tekintő (posztkolonialista szemléletű) feldolgozására.
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