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Izvleček
Primerjave Loosove vile Müller in Miesove hiše Farnsworth
Skozi primerjavo dveh ključnih del arhitekture 20. stoletja, obeh arhitektov in njunih zančilnih
načinov pristopanja k načrtovanju arhitekture sem v svoji zaključni nalogi želel prikazati razvoj
moderne arhitekture in hkrati ugotoviti, zakaj se je v moderni arhitekturi uspelo obdržati le
enemu od obravnavanih pristopov. Adolf Loos in Ludwig Mies van der Rohe sta oba igrala
pomembno vlogo pri vpeljavi novih idej v razvoj moderne arhitekture. Prvi s svojim principom
Raumplana in ostrim nasprotovanjem okrasu, drugi pa s svojim prispevkom k razvoju
načrtovanja po načinu plan libre in popularizaciji mednarodnega sloga, ki je omenjeni način
prevzel in razvijal. Loosova vila Müller in Miesova hiša Farnsworth obe predstavljata enega
najlepših primerkov omenjenih principov načrtovanja pri obeh arhitektih, hkrati pa obe deli
predstavljata vrh njune bivalne arhitekture. Oba arhitekta sta izhajala iz dokaj podobnih razmer,
le da ja Mies k arhitekturi že zgodaj pristopil s praktičnim namenom, medtem ko se je Loos
sprva uveljavil kot teoretik. Pri obeh hišah je šlo za zasebno naročilo, vendar je bila Loosova
namenjena kot družinsko bivališče, Miesova pa kot prostor osebnega odmika. Obe zgradbi v
večji ali manjši meri zaznamuje funkcionalistična miselnost, pri Loosu je ta še v povojih, pri
Miesu pa gre že za izčiščene moderne forme in ideje. Prav tako sta obe zgradbi zaznamovali
arhitekturo prihodnjih rodov, Loosova predvsem idejno, Miesova pa je tudi že povsem
neposredno močno vplivala na nadaljnjo arhitekturno produkcijo.
Ključne besede: Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, vila Müller, hiša Farnsworth,
funkcionalizem
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Abstract
Comparison of Loos' Villa Müller and Mies' Farnsworth House
Through comparison of two of the most important architectural works of 20th century, and of
both architects and their principles of planing architecture I tried to show a development of
modern architecture and guess why only one way of their thinking remained in practise during
rest of the century. Adolf Loos and Ludwig Mies van der Rohe both played an important role
introducing new ideas to architectural planing. Loos with his idea of Raumplan and harsh
judgement of ornament, Mies with his contribution to planing in a way of plan libre and
popularization of International Style, which foremost used plan libre. Loos' Villa Müller and
Mies' Farnsworth House are both one of the finest examples of both principles and at the same
time are two of the best examples of mentioned architects' housing architecture. Both architects
came form similar backgrounds, but Mies immediately started with practical approach to
architecture, while Loos firstly became famous as a theorist. Both houses were private
commissions, Loos' as a family house and Mies' as a place of personal detatchment. Both are
in different ways marked by functionalist ideas, which are fairly new in Loos' case, but with
Mies they have already reached clear modern forms and ideas. Both houses influenced
architecture of younger generations, Loos' mostly in terms of ideas, and on the other hand Mies
directly influenced following arhitecutral production.
Keywords: Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Villa Müller, Farnsworth House,
functionalism
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1. Uvod
Prva polovica 20. stoletja je bila priča številnih izredno pomembnih sprememb, ki so korenito
spremenile dotedanji način življenja. Izjemno hiter razvoj znanosti in gospodarstva na eni, ter
družbe in filozofije na drugi strani, je močno spremenil tudi način dojemanja in ustvarjanja
arhitekture. Adolf Loos in Ludwig Mies van der Rohe sta bila dva od arhitektov, ki sta s svojimi
deli in razmišljanjem močno pripomogla k razvoju in uveljavitvi arhitekturnih novosti. Vila
Müller in hiša Farnsworth predstavljata dve izmed najbolj znanih del vsakega arhitekta, ki sta
na tak ali drugačen način zaznamovali arhitekturo.
V svoji zaključni nalogi sem skozi primerjavo obeh del in njunih arhitektov skušal izpostaviti
razlike med obema in ugotoviti, kaj je vplivalo na njun nastanek. Začel sem s predstavitvijo
obeh arhitektov in vpogledom v njuno življenje, ki tvorita izhodišče dela obeh arhitektov in s
tem močno pripomoreta k razumevanje njunega dela. V drugem delu sem nato podrobno
predstavil še obe zgradbi. Najprej sem se osredotočil na razvoj del, form in idej, ki so pripeljale
do obeh obravnavanih zgradb, nato pa sem opisal okoliščine njunega nastanka in na kratko tudi
njuno zgodovino od začetka načrtovanja do sedanjosti. Za tem sem še preučil zasnovo in
strukturo vsake od njiju in dodal njun podroben opis. Tretji del naloge predstavlja primerjava
obeh del, ki sem jo tematsko razdelil na štiri dele. V prvem sem primerjal izhodišča obeh
arhitektov, kaj je vplivalo na njuno delo in kako, oz. če, se to odraža v obeh obravnavanih delih.
Drugi del obsega primerjavo, kjer sem primerjal razlike med obema zgradbama, hkrati pa za
vsako opisano lastnost skušal ugotoviti, kaj bi bil razlog zanjo. V tretjem delu sem se poglobil
v posamezne aspekte funkcionalistične arhitekture in na kakšen način obe zgradbi funkcionirata
v odnosu do njih. V zadnjem delu sem še na kratko raziskal in primerjal morebitne vplive obeh
del na mlajše arhitekte in njihovo arhitekturo.
Skozi primerjavo dveh arhitektov iz dveh različnih obdobij in slogov ter primerjavo njunih del
sem skušal prikazati, kako obe zgradbi odražata razvoj arhitekture v 20. stoletju in kako sta obe
vplivali na njen razvoj.

6

2. Življenje arhitektov
2.1 Adolf Loos
Adolf Loos je s svojo tezo kulturne evolucije in zavračanjem okrasa postavil enega temeljev
moderne arhitekture. Njegova dela, za katera je značilna preprosta bela fasada, nakazujejo smer,
v katero se je razvijalo stavbarstvo v 20. stoletju.
Loos se je rodil v današnjem češkem Brnu 10. decembra 1870 kot sin kamnoseškega mojstra,
pri katerem je prvič prišel v stik z gradbenim poklicem. Oče mu je zgodaj umrl, kar ga je močno
zaznamovalo.1 Med letoma 1887 in 1888 se je šolal na državni tehniški šoli, leta 1890 pa je
odšel študirat na politehniko v Dresden, kjer se je srečal z delom Gottfrieda Semperja, ki je
predstavljal temelj njegovih tako pisnih, kot tudi arhitekturnih del.2 Po treh letih študija, ki ga
sicer ni končal,3 se je odpravil na triletno popotovanje po ZDA, povod za katerega je bil spor z
materjo. Leta 1893 se je triindvajsetletni Loos odpravil najprej v Chicago, kjer je obiskal
svetovno razstavo, od tam pa v Philadelphio, kjer je nekaj časa stanoval pri svojem stricu. V
Združenih državah je ostal tri leta in v tem času obiskal številna mesta, pomembna za razvoj
arhitekture. Opravljal je vrsto raznoraznih občasnih del, od pomivanja posode do novinarstva.
Ta obisk ZDA, tam videna kultura in način življenja so nanj napravili močan vtis, primerjava
zahodne in domače kulture pa je predstavljala eno glavnih izhodišč njegovega dela.4
Po vrnitvi v domovino leta 1896 se je zaposlil v gradbenem podjetju Karla Meyrederja.
Naslednje desetletje je zaznamovalo predvsem pisanje esejev, ki predstavljajo idejni del
njegovega dela in so igrali celo večji vpliv na razvoj arhitekture kot pa Loosova zgrajena dela.
Izhajali so v dnevnem časopisu Neue Freie Presse in bili kasneje zbrani in izdani v samostojni
knjigi Ins Leere gesprochen. Njegovo literarno udejstvovanje je doživelo svoj vrhunec leta
1903 z izdajo lastne revije Das Andere, od katere pa sta izšli le dve številki. V njej je želel
avstrijskemu svetu približati zahodno kulturo. Leto pred tem se je Loos prvič poročil z dvanajst
let mlajšo Lino Obertimpfler, zakon pa je bil zanj značilno kratek in trajal je le tri leta. Sočasno
s temi dogodki je končno začel tudi s samostojno arhitekturno prakso. Konec prvega desetletja
je ustvaril nekaj ikoničnih del, napisal je esej Okras in zločin, začel z načrtovanjem zgradbe za
Goldman & Salatch in dokončal hišo Steiner,5 ki takoj po postavitvi s svojo gladko belo fasado
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BOCK 2009, p. 13.
Prav tam.
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SARNITZ 2003, p. 91.
4
SARNITZ 2003, p. 8.
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SARNITZ 2003, p. 91.
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na vrtni strani postane zgled moderne arhitekture.6 Leta 1912 je vzpostavil lastno arhitekturno
šolo, ki pa ja bila zaradi izbruha prve svetovne vojne primorana zapreti svoja vrata.7 Med vojno
je služil v avstrijski vojski kot častnik, po vrnitvi leta 1918 pa je po razpadu monarhije prevzel
češkoslovaško državljanstvo. Naslednjega leta se je drugič poročil, tokrat z devetnajstletno
plesalko Elsie Altmann. Zakon je bil zopet kratkotrajen, trajal je do leta 1926.8 Leta 1921 je bil
postavljen na mesto glavnega arhitekta oddelka za stanovanjsko arhitekturo na Dunaju, vendar
so bile njegove številne zamisli nesprejete, zato leta je 1924 nezadovoljen odstopil s položaja
ter se preselil v Francijo, kjer je ostal do 1928. Družil se s pariško umetnostno elito, do leta
1926 je tudi načrtoval hiši za francoskega dadaista Tristana Tzaro in plesalko Josephine Baker.9
Tretji zakon, tokrat s Claire Beck, se je začel 1929 in se končal eno leto pred njegovo smrtjo.
Živčni in mentalni problemi v 1931 so ga prisilili v življenje po različnih sanatorijih, v enem
od njih, v Kalksburgu blizu Dunaja, je 23. avgusta 1933 tudi dočakal svoj konec, verjetno za
posledicami sifilisa.10

2.2 Ludwig Mies van der Rohe
Ludwig Mies van der Rohe spada med največje in najpomembnejše arhitekte 20. stoletja. Skozi
tretje desetletje prejšnjega stoletja je bil eden vodilnih modernističnih arhitektov v Evropi,
kasneje pa je z emigracijo v ZDA njegov vpliv dobil svetovne razsežnosti.
Maria Ludwig Michael Mies se je rodil 27. marca 1886 v nemškem mestu Aachen v zidarsko
družino. Osnovno šolanje je pridobil v rojstnem mestu, kjer je sprva pomagal očetu na
gradbišču, kasneje pa je delal tudi v drugih delavnicah, ki so se ukvarjale z gradbeno in njej
sorodnimi dejavnostmi. Leta 1905 se je preselil v Berlin, kamor ga je pripeljal njegov talent za
risanje, kjer je bil dejaven kot vajenec v več arhitekturnih delavnicah. Prve profesionalne
izkušnje je med letoma 1906 in 1908 nabiral pri notranjem oblikovalcu Brunu Paulu. V tem
času, leta 1907, je tudi realiziral svoje prvo arhitekturno delo. Posebej so bila zanj pomembna
leta med 1908 in 1911, ko je deloval kot asistent v ateljeju najpomembnejšega nemškega
arhitekta tistega časa, Petra Behrensa. Skupaj z njim so bili v ateljeju na praksi številni kasnejši
pomembni arhitekti, med njimi tudi Walter Gropius in Le Corbusier. Med prvo svetovno vojno
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je Mies sodeloval v vojski Nemškega cesarstva, nato pa se je vrnil v Berlin, kjer je začel
samostojno pot.
Klasicistični slog, ki je bil v modi pred vojno, je čedalje bolj izpodrivala nova modernistična
smer, ki pa je Mies sprva ni sprejel. Tekom tega obdobja se je v njegovem življenju zgodilo več
stvari, ki so igrale ključno vlogo za njegovo nadaljnje ustvarjanje. Že pred vojno se je poročil
z Ado Bruhn, s katero je imel tri hčerke, vendar se je zakon končal leta 1921. V tem času se je
tudi močno zbližal z berlinsko avantgardo in spremenil svoje ime z dodajanjem materinega
dekliškega priimka v Mies van der Rohe. Družbenim in kulturnim spremembam v času
Weimarske republike se je Mies odlično prilagodil, v prvi polovici 1920. let je je razvil več
projektov, od načrtov za podeželske hiše, v katerih se je ukvarjal z odpiranjem prostora v
okolico, do prvih zasnov modernih steklenih nebotičnikov. Noben od teh projektov sicer ni
doživel realizacije, so pa na idejni ravni močno vplivali, ne samo na njegovo nadaljnje delo,
temveč tudi kot zgled za delo drugih arhitektov in razvoj same arhitekture 20. stoletja. Ti so mu
prinesli prepoznavnost v umetniških krogih in do sredine 1920. let se je že uveljavil kot
modernistični arhitekt. Leta 1927 mu je bila zaupano načrtovanje nove razstavne soseske
Weißenhofsiedlung v Stuttgartu. Pri projektu so sodelovali številni pomembni arhitekti in
soseska je postala nov simbol modernistične arhitekture. Do konca 1920. let je že imel krog
privrženih naročnikov, njegovi najpomembnejši deli iz tega obdobja pa sta hiša Tugendhat v
Brnu in nemški paviljon na svetovni razstavi v Barceloni leta 1929, v katerem je realiziral vse
ideje, ki jih je razvijal tekom desetletja.
Leta 1930 je prevzel vodenje šole Bauhaus v Dessauu, dokler je ni bil zaradi političnih pritiskov
primoran najprej preseliti v Berlin, leta 1933 pa celo dokončno zapreti. Gospodarska kriza v
30. letih ni prizanesla niti Nemčiji, zato je večina njegovih načrtov iz tega obdobja ostala
nerealizirana, po nacističnemu prevzemu oblasti in njihovi ostri nastrojenosti proti
modernizmu, pa se je začel ozirati tudi za delom izven Nemčije. Leta 1937 se je dokončno
preselil v Chicago, kjer je naslednjega leta prevzel mesto predavatelja na arhitekturni šoli
kasnejšega Illinois Institute of Technology. V obdobju ustvarjanja v ZDA je razvil dva tipa
arhitekture, ki predstavljata glavnino Miesovega ameriškega opusa. Prvi je v Lake Shore Drive
realiziran tip stolpnice, kjer je prvič uporabil celostenska okna (ang. curtain wall), kar je kasneje
postal njegov zaščitni znak in je po celi državi predstavljal glavni tip gradnje poslovnih zgradb.
Drugi tip, ki ga Mies razvije v ZDA, pa je tip paviljona brez notranjih nosilcev, ki ga uporablja
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tako za javna, kot tudi za zasebna naročila.11 Med najlepšimi primeri slednjega je tudi hiša
Farnsworth.
Mies je umrl 17. avgusta 1969 v Chicagu, za posledicama pretiranega kajenja, ki so se izrazile
v obliki raka na požiralniku.12

11
12

SCHULZE 2004, pp. 852—855.
SCHULZE 2012, p. 397.
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3. Vila Müller
3.1 Okoliščine nastanka in zgodovina vile
František Müller je bil dedič in solastnik velikega gradbenega podjetja Müller & Kapsa,
ustanovljenega leta 1891. Podjetje je imelo pisarne v Pragi, Plznu in Bratislavi in zaposlovalo
več tisoč ljudi. Podobno kot Loos je tudi Müller podpiral tehniški napredek, prav tako pa je bil
velik ljubitelj zahodne anglo-saksonske kulture, ki je pri Loosovem delu igrala tako pomembno
vlogo.13 Müller in Kapsa sta želela svoje prebivališče iz industrijskega Plzna premestiti v Prago
in preko češkega arhitekta Karla Lhote je Müller načrtovanje svoje vile zaupal Loosu.
Loosova dunajska arhitekturna pisarna je bila že od njegove selitve v Francijo leta 1924 prazna,
leto za tem pa jo dokončno zapre. Tako v času načrtovanja vile ni mogel računati na pomoč
sodelavcev. Običajno je zato vse načrte risal sam, kar pa v primeru gradnje Vile Müller ni bilo
potrebno, saj mu je naročnik, kot lastnik gradbenega podjetja, priskočil na pomoč z vsem
potrebnim. Loos je bil s svojim partnerjem Lhoto tako zadolžen le za načrtovanje in pridobitev
gradbenega dovoljenja, slednje se je namreč izkazalo za zelo zahtevno nalogo. Eden od
ugovorov mestne oblasti se je nanašal tudi na estetske značilnosti hiše, oz. njihove
pomanjkljivosti. Z vztrajnim posredovanjem naročnika je bilo junija 1929 gradbeno dovoljenje
končno pridobljeno.14 Načrtovanje vile se je pričelo v oktobru 1928, končana pa je bila marca
1930, ko se je vanjo končno vselila družina Müller in v njej že praznovala velikonočne
praznike.15 Istega leta je Loos v končani vili v krogu svojih prijateljev praznoval svoj 60. rojstni
dan.16 Proces gradnje je potekal izredno hitro. Loos je v tem času načrte dopolnjeval in
spreminjal v želji po izpolnitvi svojih idealov, naročnik pa je pristal na vse njegove spremembe,
čeprav so te odstopale od njegovih pričakovanj. Čez poletje 1930 je bila vila tudi do konca
opremljena in pričela so se dela na oblikovanju vrtnih površin.17
Vila je v 1930. letih postala dom družine Müller, kar se ni spremenilo niti z začetkom druge
svetovne vojne in vzpostavitvijo nemškega protektorata na Češkoslovaškem. Po koncu vojne
pa je bila vila po zmagi komunistične partije leta 1948 zasežena skupaj s podjetjem Františka
Müllerja, ki je umrl tri leta za tem. Družini so dovolili uporabo nekaterih sob, ostalo pa so
uporabili za lastne potrebe.18 Milada Müller, žena naročnika vile, je v njej živela do svoje smrti
13

BOCK 2009, p. 71.
History of Construction.
15
SARNITZ 2003, p. 72.
16
SARNITZ 2003, p. 16.
17
History of Construction.
18
SARNITZ 2003, p. 72.
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leta 1968, čeprav je bila vila nacionalizirana 1955 in v njene prostore so se, kljub Miladinim
ugovorom, naseljevale različne organizacije, npr. leta 1962 je bilo nekaj sob tako preurejenih
za uporabo Narodne galerije. Po Miladini smrti je bila večina pomembnih delov opreme
prodanih češkim umetniškim ustanovam, istega leta pa je bila vila tudi razglašena za kulturni
spomenik. Z »žametno revolucijo« na Češkem leta 1989 je bila vila v procesu denacionalizacije
vrnjena v Veliki Britaniji živeči naročnikovi hčeri Evi, ki je nato leta 1995 vilo prodala mestu
Pragi, ta pa jo je predala v upravo mestnega muzeja. Naslednjega leta je bil razpisan natečaj za
obnovo vile, ki se je začel leta 1998 in hiši povrnil originalni videz.19

3.2 Opis vile
Vila Müller (Slika 1) se nahaja v prestižni praški četrti imenovani Střešovice. Posest v obliki
raztegnjenega petkotnika leži na pobočju med dvema cestama, ki predstavljata južno in severno
mejo posesti. Sama zgradba se nahaja v jugozahodnem kotu posesti, proti vzhodu in severu pa
se odpira vrt, ki se v dveh terasah spušča proti cesti na severni strani. V grobem je hiša preprost
bel kvader, kateremu so dodani ali odvzeti posamezni deli. Fasada v splošnem je značilno
loosovska, preprosta, bela in neokrašena, barvno monotonost nekoliko razbijajo le rumeni
okenski okvirji. Čez večino strehe se razteza terasa, le na južni strani je s cestne strani zaprta,
in s tem terasi omogoča zasebnost. Z istim namenom je cela južna fasada zelo zadržana, z le
posameznimi majhnimi okni. Podobno se ponovi z zahodno fasado, ki prav tako meji na javni
prostor, v tem primeru je to stopnišče, ki ob celi zahodni stranici posesti povezujejo zgornjo in
spodnjo teraso, med katerima vila stoji. Vzhodna fasada je obrnjena proti vrtu in zato precej
bolj razgibana in odprta, v sredini jo prebija kubus, kjer eden od prostorov v hiši prebija stavbno
lupino in stopa iz nje. Vrh njega je urejen balkon, na katerega je možen dostop iz prostora nad
kubusom. Najbolj odprta od vseh je severna fasada (Slika 2). Osrednji del označujejo tri velika
vertikalno postavljena okna, ki dajejo vtis renesančnega piano nobile. Pred srednjim in levim
oknom iz stavbe izstopa še en kubus, na katerem je terasa dostopna skozi srednje okno. Nad
spodnjimi tremi okni je locirano še eno okno, vendar je to postavljeno vodoravno in nekoliko
vdrto v fasadno ploskev, da daje več prostora majhnemu balkonu pred njim.
Glavni vhod v vilo (Slika 3) je iz južne strani in predstavlja edini preostali element barve na
fasadi. Vhod je namreč postavljen v nišo, ki je v celoti obložena s travertinom, v njej pa je poleg
vrat še vzidana klop ob njih in dvignjena cvetlična greda. Drugi možni dostop v hišo je iz
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zahodne strani skozi garažo, ki vodi do servisnih prostorov in je bil tako predvsem v uporabi
služinčadi.

3.3 Raumplan in interier
Vila Müller je največja Loosova mojstrovina, v kateri je realiziral svoj arhitekturni ideal. Kot
taka je najboljši primer načela Raumplan, njegovega značilnega načina oblikovanja prostora.
Sam ni o njem nikoli govoril, zato je o Raumplanu malo znanega izven tega, kar se da spoznati
iz njegovih arhitekturnih del. Prva sta o tem pisala Loosova učenca Heinrich Kulka in Ludwig
Münz. Definicijo Raumplana sta po Loosu v najširšem smislu povzela kot svobodno
razmišljanje v prostoru, kjer se sobe in odnose med njimi ureja v treh dimenzijah, in ne le v
dveh, kot je bila to praksa prej, ko je izhajala iz načrta na papirju. Prostori so razporejeni brez
ozira na nadstropja, ter so povezani s stopnišči in prehodi na način, da so ti prehodi med prostori
kar se da nezaznavni.20
Prvi identificiran primer Raumplana v Loosovem opusu je hiša Rufer iz leta 1922.21
Značilnostim arhitektove ideje lahko sledimo prek njegovih kasnejših del, kot je vila Moller iz
1928,22 do vrha, ki ga Raumplan doživi v vili Müller. Skozi skupne lastnosti vseh treh Loosovih
del lahko vidimo, katere so njegove glavne značilnosti rešitve načrtovanja arhitekture.
Za vse tri zgoraj omenjene hiše velja, da so umeščene v belo kockasto stavbno lupino. Preprosta
bela fasada izkazuje izrazito nasprotje izjemno razgibani notranjosti, to nasprotje pa izraža
pripadnost vsake svojemu lastnemu svetu. Vloga prve je umeščenost v okolico, hkrati pa
notranjost loči in ščiti od zunanjosti. S tem nastane tridimenzionalni okvir, znotraj katerega se
lahko Raumplan svobodno razvije (Slika 4). Ta okvir je praviloma vertikalno razdeljen na tri
dele. Delno jih lahko enačimo z nadstropji, vendar prostori v vsakem od treh delov to delitev
pogosto presegajo in izstopajo iz ustaljenega reda nadstropij na isti višini. Spodnji del je
namenjen pretežno servisnim prostorom, v sredinskem delu imajo glavno vlogo bivalni prostori
in v zgornji del je arhitekt umestil zasebne prostore. Raumplan je običajno najlepše izražen v
bivalnem delu, tudi v primeru vile Müller.
Prostori v vili Müller (Slika 4) so premišljeno razporejeni. Vsak od treh horizontalnih delov
vile je razdeljen na del namenjen prebivalcem in del namenjen osebju. V spodnjem delu je
prebivalcem in obiskovalcem namenjen zelo majhen del, ki obsega vstopne prostore in toaleto,
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ostalo pa zajema garažo in voznikovo sobo, prostore za shrambo in druge utilitarne prostore.
Med seboj so prostori povezani tako, da osebju ni potrebno hoditi skozi del, ki je namenjen za
prebivalce vile. Iz spodnjega v srednji del vodita dve stopnišči, eno namenjeno prebivalcem in
obiskovalcem, drugo osebju. Slednje se ob južni stranici vile enakomerno dviga vse do vrha
zgradbe, prvo pa je bolj razgibano. V drugem delu največji del zavzema dnevna soba na
severnem koncu hiše z dostopom na teraso. Jedilnica se nahaja ob južne stranici dnevne sobe
in je v primerjavi z njo nekoliko dvignjena. Med južno stranico vile in jedilnico je arhitekt
umestil kuhinjske prostore. Stopnice ob jedilnici vodijo do podesta, od koder je možen dostop
v knjižnico oz. »moško« sobo in v boudoir oz. »žensko« sobo, hkrati pa tudi po glavnem
stopnišču naprej v zgornji del vile in na južni strani do servisnega stopnišča. Glavno stopnišče
je osvetljeno skozi okno v strehi. V zgornjem delu največji prostor ob severni stranici vile
predstavlja glavna spalnica, ki je obdana z dvema manjšima prostoroma, ki sta namenjena
moški in ženski garderobi. Ob vzhodni stranici zgradbe se nahajata dva otroška prostora, na
zahodni strani pa soba za goste in soba za služkinjo v jugozahodnem kotu. Od tod se servisno
stopnišče še povzpne do najvišjega dela vile, kjer sta zahodno in vzhodno od stopnišča locirana
še dva prostora, na zahodu japonski salon oz. letna jedilnica, vzhodno od stopnišča pa je Loos
uredil fotokomoro za Františka Müllerja, ki je bil ljubiteljski fotograf. Vidimo lahko, da so
prostori namenjeni prebivalcu v veliki meri postavljeni na severni strani hiše, da so kar se
odmaknjeni od ceste južno od vile, ter s tem omogočajo mir in odmik od vsakdanjega hrupa.
Eno temeljnih izhodišč Loosovega načrtovanja je bila individualizacija prostorov. Vsak je
oblikovan posebej glede na svojo funkcijo, med seboj pa so striktno ločeni glede na program,
kateremu pripadajo. Dimenzije prostora so določene glede na njegovo namembnost, pri čemer
je poudarjena različna višina prostorov, kajti prav to je tisto, kar odstopa od tradicionalne oblike
nadstropij. Glede na funkcijo prostora je v njem ustvarjena atmosfera, ki sovpada s to funkcijo.
To arhitekt doseže s premišljenim dovajanjem svetlobe, predvsem pa z uporabo najrazličnejših
materialov, s katerimi obleče vsak prostor. Arhitektura tako sestoji iz enotnega volumna med
seboj povezanih prostorov, meje med katerimi pa so izrazite in jasno vidne. Z nenehnim
pretakanjem prostora ne le v dveh, temveč v treh dimenzijah, Raumplan ustvari posebno, iz
različnih prostorov sestavljeno interierno krajino.23
Drugi pomemben element Raumplana je odnos med dvema vidikoma Loosove arhitekture. Prvi
je vidik mirovanja v prostoru, drugega pa opredeljuje gibanje. Njuno nasprotje je tisto, kar
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oblikuje dojemanje interierja in mu daje njegovo kvaliteto. Negibnost predstavlja skrbno
premišljena notranjost, jasne meje med prostori, nakazane s pilastri in z zamejenimi stropnimi
površinami, izrazite simetrije v posameznih prostorih, pohištvo urejeno v otokih okoli
specifičnega središča, vse to so elementi, ki izražajo red in statičnost prvega vidika. Drugi z
gibanjem prebija ta ustaljeni red in kvari ustaljeno simetrijo prostora, ter tako ustvarja napetost.
Gibanje po Raumplanu je speljano odsekano, polno nenadnih zasukov in sprememb smeri.
Običajno je speljano po nekoliko utesnjenih prehodih in stopniščih. Ta utesnjenost ponovno
ustvarja napetost v trenutku, ko človek iz ozkega prostora stopnišča nenadoma stopi v odprt
prostor sobe, ki ga zaradi ostrih zasukov ne vidi in ne pričakuje.24 Loos je zagovarjal
razporeditev pohištva na obrobje prostora, vendar na način, da ustvari več samostojno
zaključenih otokov, ki so orientirani proti svojemu lastnemu središču. Ob straneh otokov je
speljana pot gibanja, ki gibajoči se osebi nudi določene prednosti, saj se le njej odpre pogled
izven sobnega okvirja ali skozi okno.25
Za interier vile (Slika 5) je zelo značilno oblačenje površin v različne materiale. Loos je v svojih
esejih iz začetka stoletja veliko pozornosti namenil prav oblačenju človeka, precej pozornosti
nameni pa tudi oblačenju arhitekture. Vsaka soba v vili Müller je oblečena kot pritiče njej in
njenemu statičnemu subjektu, dnevna soba z zelenim marmorjem, jedilnica z mahagonijem,
obe garderobi s svojo vrsto lesa, glavna spalnica s tapetami, itd. Ponovno moment gibajočega
se subjekta prekine ta ustaljeni red. Po eni strani je to vidno sistemu prehodov in stopnišč, ki ni
obravnavan in oblečen kot samostojen prostor, pač pa vanj posegajo materiali iz drugih
prostorov, po drugi pa z gibanjem premeša elemente posameznih prostorov .26
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4. Hiša Farnsworth
4.1 Razvoj Miesove bivalne arhitekture
Hiša Farnsworth predstavlja vrh Miesovega razvoja stanovanjske arhitekture, ki se začne že
leta 1907, še pred časom šolanja pri Petru Behrensu, z načrtovanjem in tudi uspešno realizacijo
prve Miesove hiše zgrajene za profesorja filozofije Aloisa Riegla,27 ki je zasnovana še v povsem
tradicionalnih oblikah. Kasneje pri Behrensu je bil bolj podvržen močnim neoklasicističnim
vplivom, kot pa vplivom industrijske gradnje, kar je zaznamovalo njegovo delo vse do konca
prve svetovne vojne. Posebno lep primer tega je njegova nezgrajena hiša za zakonca Kroeller
(Slika 6).28 Za gradnjo te se je odpravil na Nizozemsko, kjer se je srečal z delom Hendrika
Petrusa Berlageja in njegovo idejo o pomenu razkrivanja materiala in konstrukcije. Ta je skupaj
z Behrensovim, po Schinklu prevzetim klasicizmom, igrala glavno vlogo pri razvoju Miesove
arhitekture.29
Po vojni se spremembe začnejo dogajati tudi v njegovem delu, kjer začne počasi v posamezne
projekte vpeljevati novosti. Začne se odvračati od oblikovanja sob in oblikuje arhitekturo s
svobodnim tlorisom. V tem istem obdobju 1920. let se pojavi tudi že skrajno horizontalna
usmeritev arhitekture, kar je izraženo z uporabo za Miesa značilnih lebdečih talnih in strešnih
ploskev.30 Zelo pomembna za njegov nadaljnji razvoj sta dva nerealizirana projekta za
podeželski hiši iz let 1923 in 1924.31 Za prvo je načrtoval betonsko gradnjo, pri drugi pa
uporabo opeke, h kateri se je kljub modernim idejam v tem času rad vračal. Obe sta zasnovani
s središčnim delom iz katerega se prostor odpira navzven, z močnimi vplivi De Stijla in Franka
Lloyda Wrighta. V njej stene prostora več ne zajemajo v obliki tradicionalnih sob, temveč ga
le nakazujejo.32 Enak pristop je uporabil tudi v vili Tugendhat, vendar se je omejil le na bivalni
prostor.33 Hkrati z napredovanjem na področju oblikovanja svobodnega tlorisa se je ukvarjal
tudi z odpravljanjem ločnice med zunanjostjo in notranjostjo. Že svojo opečnato hišo iz 1924
je odprl v okolico, enega vrhuncev pa je dosegel z barcelonskim paviljonom iz 1929, kjer je ob
svobodno postavljenih stenah pod lebdečo streho nemogoče določiti kje se notranjost konča in
začne zunanjost.34 V tridesetih letih zasnuje še nekaj projektov, od katerih se sicer noben ni
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realiziral, so pa igrali pomembno vlogo pri razvoju idej, ki so pripeljale do hiše Farnsworth
(Slika 7).35
Po selitvi v ZDA se je Mies odvrnil od avantgardnih oblik, ki so zaznamovale njegovo delo
pred vojno, nazaj v klasične oblike pravilnih volumnov in ritmične členitve fasade, ki so bile
značilne za njegovo delo v času pred vojno. Začel jih je izražati v modernih materialih, nad
katerimi se je navdušil v Chicagu, predvsem jekleno ogrodje in steklo. V tipu paviljona je
uporabil tudi horizontalne lebdeče elemente iz 1920. let.36
Na hišo Farnsworth, kot vrh Miesove umetnosti gradnje hiš, niso vplivali le estetski dejavniki,
temveč tudi socialni. Po težavah z boleznimi v mestih 19. st. so ljudje 20. st. želeli nov način
življenja, ki bi bil bolj čist in zdrav od prejšnjega, uresničitev česar so videli v zračnih in svetlih
prostorih. To je vodilo modernistične arhitekte k oblikovanju čistih, belih in bolj praznih stavb.
Poleg estetske in družbene komponente, je Mies skušal doseči tudi duhovno izpolnitev hiše. S
preučevanjem krščanskih in drugih mistikov je začel obravnavati zgradbo kot membrano, ki
tvori prostor mistične izkušnje.37 Vse tri komponente so v hiši Farnsworth jasno vidne.

4.2 Okoliščine nastanka in zgodovina hiše
Leta 1945 je Mies na zabavi spoznal sedemnajst let mlajšo zdravnico Edith Farnsworth. V
pogovoru je bila omenjena posest Farnsworthove ob Fox River, na kateri je želela imeti manjšo
hišo za oddih. Mies je posest z njo nekajkrat obiskal in tudi dobil naročilo. Zanj je to
predstavljalo edinstveno priložnost, da uresniči svoje ideale, ne da bi se moral ozirati na
običajne potrebe hiše, kot je npr. zagotavljanje zasebnosti. Leta 1947 je na razstavi v MoMi v
New Yorku že razstavil model, zelo podoben končni podobi zgrajene hiše. Edina ovira je bilo
zagotavljanje sredstev, ki pa jih je odpravila dediščina Edith Farnsworth. Leta 1949 se gradnja
končno lahko začne in do 1951 je hiša končana.38
Po tem so se odnosi med arhitektom in naročnico močno poslabšali, kar naj bi bila posledica
ponesrečenega razmerja med obema. Iz tega se je razvila tožba leta 1953 iz Miesove strani
zaradi neplačanih obveznosti, Farnsworth pa je temu odvrnila s svojo tožbo, kjer se je nanašala
na presežek proračuna in slabe lastnosti hiše, med njimi puščajočo streho in izdatno nabiranje
kondenza na oknih. Tožba se je končala v Miesovo korist. Posledica sodnega procesa je bil
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nenaden napad na Miesovo delo z različnih strani, oglasil se je tudi najpomembnejši ameriški
arhitekt Frank Lloyd Wright.39
Edith Farnsworth je kljub vsem izrečenim pomislekom hišo uporabljala vse do leta 1971,
vendar je ni njabolje vzdrževala. Hiša je bila ob prodaji 1971 v zelo slabem stanju, terasa je bila
ovešena z mrežami proti komarjem, okna so potemnela zaradi kurilnega olja, hiša pa je bila
opremljena z vsem mogočim pohištvom z izjemo tistega, ki ga je zanjo načrtoval Mies.40
V 1960. letih je bila razširjena cesta ob zahodnem robu posesti, kar je botrovalo prisilnemu
odkupu dela zemljišča ob cesti. Hiša je tako postala vidna s ceste, hrup z nje pa je postal slišen
tudi v njej, s čimer je izgubila svoj prvotni čar odmaknjenosti. Leta 1968 je Edith Farnsworth
hišo začela oglaševati na prodajo, kar se je zgodilo tri leta pozneje. Kupil jo je Peter Palumbo,
britanski ljubitelj moderne arhitekture, ki je sprva želel, da bi Mies sam hišo restavriral v
prvotno stanje, a je ta žal predčasno umrl leta 1969. Naročilo za prenovo hiše je tako dobil Dirk
Lohan, Miesov vnuk in arhitekt v njegovem ateljeju. Z restavracijo so bile na hiši odpravljene
vse hibe, ki so bile izpostavljene že ob njeni postavitvi, povrnjen pa ji je bil tudi prvotni izgled.
Pohištvo je bilo končno zamenjano s tistim, ki ga je za hišo predvidel Mies. Celotno posestvo
je prišlo v obnovitveni program, z namenom odpravljanja posledic zanemarjanja posesti skozi
dvajset let od postavitve hiše.41 S prenovo posesti je Palumbo na njej uredil zbirko kipov, med
katerimi so bila dela največjih umetnikov 20. st. Leta 1996 je hišo odprl javnosti, leta 2003 pa
na dražbi prodal kulturno-varstvenemu skladu države Illinois. Danes hiša Farnsworth deluje kot
muzej.42
Z nepredvidenim uravnavanjem reke ob posesti in večanjem njenega pretoka, je hišo doletela
še ena nesreča. Vsakoletne poplave, ki poplavljajo jaso, na kateri hiša stoji, so v 1950. letih
začele dosegati ploščadi hiše. Že 1954 je prva poplava dosegla hišo in poškodovala pohištvo in
drugo opremo. S tem se problemi še zdaleč niso končali in stalni stroški popravil so dr.
Farnsworth še dodatno zagrenili življenje v hiši, s tem pa so tudi pripomogli k njeni odločitvi,
da hišo proda. Pod Palumbom so se problemi nadaljevali, leta 1996 je poplava razbila dve
stekleni steni, poplavila celotno hišo in jo hudo poškodovala.43 Prizanesla ni niti Palumbovim
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umetninam, ki so se nahajale v njej. Postalo je očitno, da se bo morala hiša podrediti novim
razmeram in pojavili so se različni načrti za varovanje hiše.44

4.3 Opis in struktura
Hiša Farnsworth (Slika 8) stoji na jasi sredi posesti. Na južni strani se skozi redko drevje vidi
reko, na zahodu jo obdaja gozd, proti severu in vzhodu pa se odpira trata z nekaj drevesi.
Osnovna zasnova hiše so tri lebdeče ploščadi (Slika 9), dve sta postavljeni ena nad drugo in
tvorita tla in strop hiše, tretja plošča pa tvori podest ob jugozahodnem delu hiše. Hišni plošči
sta privarjeni na osem vertikalnih jeklenih nosilcev, ki so edino, kar v enakomernem ritmu
prekinja sicer popolnoma stekleno steno. Steklo ne zapira celega obsega obeh plošč, na zahodni
strani se hiša odpre v verando, ki je še vedno del kubusa, ki ga ustvarjata stropna in talna plošča.
Z verande proti jugu stopnice vodijo na tretjo ploščad, od tod pa še nekaj stopnic do tal travnika.
Cela hiša je namreč na nosilcih za 1,6 metra dvignjena od tal. Praktični razlog je ta, da hiša stoji
na poplavni ravnici, obenem pa je arhitekt s tem dosegel vtis odmaknjenosti in s tem tudi
varnosti, ki jo odmaknjenost nudi prebivalcu hiše.45
Vsi snovni deli hiše, nosilci in ploščadi, so prebarvani na belo. Varjenje med njimi je zakrito in
daje vtis, da je celotno konstrukcija ulita v enem kosu. Vse ostalo, kar predstavljajo stene hiše,
pa je stekleno in zato nevidno. S tem je Mies do skrajnosti izpeljal svojo idejo odpiranja hiše in
njenega povezovanja z naravo. Hiša s steklenimi stenami ne nudi nobene zasebnosti (ob oknih
so vendarle tudi zavese, ki to omogočajo), vendar si je v tej edinstveni priložnosti arhitekt zaradi
samotnega položaja hiše to lahko privoščil. Okolico je Mies hotel ohraniti karseda neokrnjeno,
zato ni nikdar predvidel dostopa za avtomobil in garaže.46
S prihodom v Chicago leta 1938 je Mies prišel v mesto z bogato tradicijo gradnje z jeklenim
ogrodjem, ki ga je sicer tudi že prej občudoval. Po eni strani gradnja z jeklom omogoča
svoboden tloris, hkrati pa jasno izraža konstrukcijo in odklanja vse povezave s historičnimi
načini gradnje. Eden Miesovih idealov, h katerim je stremel, je bil tudi ta, da bi arhitekturo
industrializiral; vsi gradbeni elementi bi bili izdelani v tovarni in samo sestavljeni skupaj na
gradbišču,47 kar mu je bilo z uporabo jekla omogočeno.
Konstrukcija je kljub očitnim ameriškim vplivom še vedno nekoliko evropsko obarvana. Mies
je namreč ni uporabil, kot ameriški arhitekti, zgolj zaradi njene funkcionalnosti, pač pa je v njej
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iskal popolno obliko. Od svojih ameriških kolegov je odstopal tudi v uporabi drugačnih profilov
jeklenih nosilcev in v načinih njihovega spajanja. Zlasti na izpostavljenih mestih je arhitekt
apliciral varjene spoje, ki dajejo vtis, da hišo drži skupaj magnetizem.48 Osnovna enota stavbne
konstrukcije so ploščadi. Vsaka je sestavljena iz jeklenega pravokotnega okvirja, v katerega
vzporedno s krajšo stranico vpeti dodatni jekleni tramovi. Strešna plošča je nato prekrita z
betonskimi ploščami, ki so obložene z izolacijo iz steklene pene, vse skupaj pa zaključuje
vodoodporna membrana na vrhu. Z notranje strani je strop obložen z mavcem. Talna plošča je
prekrita s italijanskim travertinom, pod njo pa je še več plasti, ki jo delajo masivnejšo in tako
primerno njeni nosilni ter termoizolacijski funkciji.49
Notranjost hiše (Slika 10) predstavlja en sam prostor, sredi katerega se nahaja z lesom obložen
otok pravokotne oblike. V njem je Mies uredil dve kopalnici in med njima prostor z vso
potrebno infrastrukturo .Otok ni postavljen na sredino hiše, temveč je pomaknjen nekoliko proti
severu. Okrog njega so razporejeni na vzhodu spalni del, na zahodu jedilnica, ki se preliva v
bivalni del (Slika 11) s kaminom ob južni stranici otoka. Severno od njega je kuhinjski del,
katerega vsi potrebni elementi so vzidani v otok. Pohištvo v hiši je v celoti oblikoval Mies v
kombinaciji jekla, stekla, lesa in usnja. Barvna shema interierja je omejena in nevsiljiva.
Arhitektova ideja je namreč bila, da z arhitekturo vzpostavi nevtralen okvir, v katerem lahko
človek, umetnost in narava živijo lastno življenje brez motečih dejavnikov, s čimer bi jih
povezal v eno celoto. Pogled v naravo iz notranjosti hiše s tem dobi nov pomen, saj se začne
naravo dojemati kot del arhitekture.50
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5. Primerjava
Primerjava Loosove in Miesove arhitekture bi bila morda lažja med vilo Müller in vilo
Tugendhat, ki sta bili obe zgrajeni v istem letu 1930 in v istem nacionalnem, kulturnem in
političnem kontekstu, vendar sta za prikaz časovnega razvoja potrebni dve deli, ki nista nastali
sočasno. Tako je imela Miesova arhitektura imela čas, da se je razvila do svoje končne oblike.
Iz tega razloga se mi zdi zamenjava vile Tugendhat s hišo Farnsworth povsem smiselna in
primerna.

5.1 Izhodišča in vplivi
Oba obravnavana arhitekta sta se že v svojem najzgodnejšem obdobju srečala s stavbarsko oz.
z njo povezano prakso. Oba sta namreč izhajala iz družin, ki sta se preživljali s tovrstno obrtjo.
Oba sta bila tako že v otroštvu prisotna pri očetovem delu in se učila prvih osnov svojega
kasnejšega poklica.
V času šolanja je prišlo do prvih resnih razlik med arhitektoma. Medtem ko je Adolf Loos
znanje iskal v akademskem okolju,51 je Mies ubral bolj praktični pristop, ter znanje in izkušnje
nabiral skozi vajeništvo v različnih delavnicah. Tekom tega obdobja sta oba arhitekta prevzela
določene vplive, ki so ju zaznamovali v naslednjih letih. Pri Loosu je bil to Gottfried Semper,
čigar delo je srečal v svojih študijskih letih v Dresdnu. Ta je na mladega Loosa vplival s svojim
dojemanjem prostora in materialov, kar se odraža tako v njegovih literarnih delih kot tudi v
realizirani arhitekturi.52 Kakor je Loosa zaznamoval arhitekt iz Dresdna, je Miesa zaznamoval
arhitekt iz Berlina, kamor se je Mies preselil leta 1905. V Behrensovem ateljeju se je navdušil
nad klasicizmom, kar se je v večji ali manjši meri odsevalo v vseh njegovih kasnejših delih.
Behrens je klasicizem prevzel po Karlu Friedrichu Schinklu, največjemu nemškemu arhitektu
19. stoletja, ki je Miesa zaznamoval predvsem s čutom za proporce v stavbarstvu, sprva pa tudi
z romantičnimi oblikami v arhitekturi. Pri Miesu je zelo pomembno vlogo igralo njegovo
potovanje na Nizozemsko v okviru projekta za hišo Kröller leta 1912 in delo Hendrika Petrusa
Berlageja, ki ga je tu imel možnost videti, in ki je k Miesovemu razvoju prispevalo nov pogled
na pomen strukture. Po Behrensu je Mies svoje klasicistične forme omejil na preproste kvadre,
po Berlageju pa je prevzel prakso odkrite strukture in ljubezen do opeke.53 Potovanje je
zaznamovalo tudi Loosov razvoj, morda celo bolj radikalno kot v Miesovem primeru. Obisk
Združenih držav Amerike in drugih zahodnih držav je Loosu povsem spremenil pogled na
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domačo kulturo in sprožil kritičen odnos do domačega načina življenja. ZDA, njihova kultura
in arhitektura, so zaznamovale tudi Miesa po njegovi selitvi 1938, vendar s precej manjšim
pomenom za njegov razvoj.
Nadaljevanje njune karierne poti je še naprej potekalo nekoliko drugače. Mies je že pri
devetnajstih letih končal svoj prvi projekt in se kmalu uveljavil kot arhitekt, leta 1913 pa je že
tudi začel z lastno arhitekturno prakso.54 Loosova kariera se je začenjala nekoliko bolj počasi
in kasneje v življenju, do vrnitve v Evropo leta 1896 se pravzaprav skorajda ni arhitekturno
udejstvoval. Prvi večji projekt je dobil šele 1899 z naročilom za Café Museum, v glavnem pa
je na prelomu stoletja deloval kot notranji oblikovalec in opremljevalec stanovanj.55 Prav ta
poklic je kasneje igral pomembno vlogo pri razvoju Raumplana in osredotočenosti na vsak
prostor posebej. Prepoznavnost, s katero je Loos začel dobivati naročila, je prišla z izdajanjem
esejev, ki so zaradi svoje provokativne vsebine in novega pogleda na svet pritegnili širšo
publiko. Mies se je tako že od zgodnje mladosti uveljavljal kot arhitekt, medtem ko je Loos
sprva zaslovel kot teoretik, arhitekturni uspehi pa so prišli nekoliko kasneje.
Pomembno vlogo za razlike v njunem razvoju je igral tudi njun odnos do sočasne arhitekture
in njenih stvariteljev, slednje je vplivalo predvsem na Loosa, čigar pogled na delo njegovih
sodobnikov je bil večinoma izrazito negativen. Najbolj očiten primer tega je bil njegov spor z
Josefom Hoffmannom, sicer prijateljem iz šolskih let in enim najbolj prepoznavnih secesijskih
arhitektov. S tem se je osebnim in kulturnim prepričanjem pridružila še osebna zamera in
prelom med Loosom in Hoffmannom se je razširil še na vse, kar je imelo opravka s
Hoffmannom. S tem se je Loos distanciral tako od dunajske secesije kot tudi od Wiener
Werkstätte,56 posledično pa tudi od vse napredne arhitekturne produkcije v monarhiji in širše,
glede pretirane uporabe stekla v gradnji se je sporekel tudi z Bauhausom.57 Njegov piker odnos
do njihovega dela je jasno viden v njegovih literarnih delih. Na splošno se je Loos vzdrževal
odnosov z drugimi arhitekti in je raje iskal družbo umetnikov na drugih področjih.58 Miesov
odnos do njegovih sodobnikov ni bil tako negativen kot pri Loosu. Nekaj podobnosti bi lahko
našli v njegovem tekmovalnem razmerju z Walterjem Gropiusom še iz let pri Behrensu, 59
vendar se v splošnem njun odnos ne označuje kot slab. Tako kot Loos se je tudi Mies družil s
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sočasno umetniško elito, v 1920. letih je spoznal Thea van Doesburga in Ela Lisickega ter
številne druge napredne umetnike, ki so s svojimi idejami sooblikovali njegov razvoj.60

5.2 Formalna primerjava
Že takoj na prvi pogled obeh del lahko vidimo izrazite razlike med obema deloma. Te se
nanašajo tako na umeščenost v prostor, namembnost in strukturo, uporabo materialov in tudi
ideje, ki sta jih oba arhitekta vpletla v svoje delo. Potrebno je omeniti, da je bil v določenih
aspektih Loos tako drugačen od svojih sodobnikov, da v primerjavi z njemu sočasnim zgodnjim
modernizmom občasno deluje nekoliko staromodno. Pri tem gre predvsem za uporabo
materialov, kjer npr. uporablja tradicionalno opeko, steklo, ki je pri hiši Farnworth deležno
tolikšne pozornosti, pa pri Loosu ne igra velike vloge. Poleg materialov lahko izpostavimo tudi
njegov odnos do konstrukcije, kateri Loos ne daje pretiranega pomena.
Prva razlika, ki jo opazimo, še preden sploh zagledamo obe hiši, je njuna okolica in način, kako
je arhitektura vanjo umeščena. Pri hiši Farnsworth okolico predstavljajo travnik, gozd in reka,
brez vidnih znakov prisotnosti drugih ljudi, vila Müller pa stoji v mestni soseski v Pragi in je
obdana s civilizacijo. Tudi vilo obdaja zelenje, vendar v urejenih formah in z veliko manjšim
pomenom, kot ga ima pri hiši Farnsworth. Okolica pogojuje oz. omogoča zunanji izgled vsake
od hiš, kar je razvidno zlasti v Miesovem primeru, saj prosojna fasada v mestu nebi bila
primerna. Zunanjost zgradb v obeh primerih zaznamuje bela barva, oz. pri hiši Farnsworth bela
barva prekriva vse, kar ni steklenega. Osnovno izhodišče oblike je v obeh primerih kvader, pri
Loosu gre za dokaj pravilno kocko, Mies pa ustvari bolj sploščeno in podolgovato prizmo, ki
bolj ustreza njegovim klasicističnim proporcem. Vila Müller odstopa od kockaste oblike z več
izstopajočimi elementi, teraso in balkoni, ki prebijajo sicer gladko fasado in strešno teraso. Tudi
okna predstavljajo veliko razliko, pri Loosu so večinoma majhna, z izjemo tistih na severni
strani hiše, pri hiši Farnsworth pa se okna razlezejo čez celo steno in v resnici prevzamejo njeno
vlogo. Zunanji izgled tudi že nakazuje strukturo obeh zgradb. Vila Müller stoji kot masivna
kocka, kjer imajo stene nosilno vlogo, pri hiši Farnsworth pa gre za lebdeč paviljon, ki ga na
jekleni piloti držijo v zraku in hiša lebdi nad pokrajino.
Pri obeh delih je šlo za zasebno naročilo dokaj premožnega posameznika. Razlike v arhitekturi
so posledice namembnosti vsake od hiš, František Müller je namreč vilo naročil kot novo stalno
rezidenco svoje družine. Iz tega razloga je vila Müller precej večja, ima več nadstropij in
prostore, ki so namenjeni življenju cele družine. Otroška soba, soba za goste, ženina in moževa
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garderoba, knjižnica in boudoir so vse prostori, ki pričajo o namembnosti vile Müller kot
stalnega prebivališča družine, ki mora biti kot taka primerna za vse razmere. Hiša Farnsworth
je bila od vsega začetka mišljena kot hiša za oddih čez konec tedna in je bila tako tudi zgrajena.
Poleg tega je bila zgrajena za dr. Edith Farnsworth, ki je bila neporočena in ni imela družine,
kar se prav tako odraža na zasnovi hiše. Ta je zasnovana kot prostor za odmik od vsakdanjega
življenja za eno osebo, z le tistimi nujnimi funkcijami, ki so potrebne za udobno življenje v
razponu nekaj dni.
Vse strukturne razlike kažejo na različen pristop obeh arhitektov k načrtovanju zgradbe. Pri
Loosu gre za njegov lastni Raumplan, Mies pa hišo Farnsworth načrtuje po svojih
modernističnih načelih. Osnovno zasnovo Miesu predstavlja Le Corbusierjev svoboden tloris,
ki ga je prevzel že s koncem 1920. let in je lepo viden tudi v nemškem paviljonu v Barceloni
1929 in vili Tugendhat. V hiši Farnsworth je pravzaprav realiziranih večina petih točk, s
katerimi je Le Corbusier opredelil moderno arhitekturo. Hiša stoji na pilotih, ki jo dvigujejo
nad poplavno ravnico, o podolžnih oknih pa sicer težje govorimo, ker so v tem primeru okna
tako velika, da nadomestijo steno. Vseeno sploščena prizma hiše, katere stranice sestavljajo
steklene stene, razporedi steklene površine v horizontalni smeri in v splošnem dajejo podoben
vtis kot horizontalna okna. Tloris hiše je prost in ga ne omejuje potreba po nosilnih stenah, ker
to funkcijo v celoti prevzamejo jekleni nosilci, na katerih hiša stoji, in ki segajo vse do vrha
hiše, ter nosijo tudi streho. Pri fasadi in strehi se zopet pojavi vprašanje odstopanja od petih
točk. Seveda je zaradi nosilcev omogočena popolnoma svobodna fasada, vendar se zaradi njene
prosojnosti lahko vprašamo, ali hiša Farnsworth sploh ima fasado. Streha je v skladu z Le
Corbusierjem ravna, ni pa namenjena za ureditev strešnega vrta in tudi dostop nanjo ni mogoč.
V svojem tipu paviljona je Mies najlepše povzel svobodni tloris, ki zaznamuje nekaj njegovih
najpomembnejših del po selitvi v ZDA, mdr. Crown Hall na kampusu Illinois Institute of
Technology in Novo galerijo v Berlinu.
Seveda je treba primerjavo in obe zgradbi jemati v časovnem kontekstu, v katerem sta nastali.
Vila Müller je bila namreč zgrajena leta 1930, petnajst let kasneje pa se je šele pričelo
načrtovanje hiše Farnsworth. V tem času razvoj arhitekture in miselnosti povzroči spremembe,
ki se odražajo tudi v primerjavi med obema deloma.

5.3 Funkcionalistična primerjava
Obe zgradbi sta nastali v času, ko se je arhitektura dokončno poslovila od zgodovinskih slogov
in se začela izražati v novih oblikah, ki so jih oblikovale moderne arhitekturne smeri, a nobena
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v tolikšni meri kot funkcionalizem. Obe hiši na svoj lasten način odražata določena
funkcionalistična načela, po katerih sta se arhitekta ravnala, vendar na različne načine. Mies
van der Rohe je bil eden najpomembnejših arhitektov mednarodnega sloga, kjer je
funkcionalizem igral osrednjo vlogo, zato je fuknionalistična narava hiše Farnsworth povsem
običajna. Na drugi strani pa je Adolf Loos deloval še pred razvojem in uveljavitvijo
funkcionalizma, vendar se je v svojem delu močno nagibal k posameznim značilnostim, ki so
kasneje zaznamovale nov slog in ga lahko štejemo za predhodnika funkcionalistov.
Funkcionalizem v svojem bistvu stremi k organizaciji prostora na način, ki bi optimalno izpolnil
fizične, intelektualne in duhovne potrebe osebe, ki prostor uporablja, saj lahko arhitektura le
tako opravlja svojo funkcijo, ki jo funkcionalizem izpostavlja.61 Funkcionalistično arhitekturo
v prvi vrsti definira primernost namenu, ki ga arhitektura ima, nato pa način, na katerega je ta
namen izražen. Ob tem je velik del pozornosti namenjen tudi jasni in odkriti zasnovi arhitekture,
materialom, ki so v njej uporabljeni, vključena pa sta tudi socialni in moralni vidik arhitekture.62
Obe zgradbi svoj namen izražata z odliko. Vila Müller s svojo zaprto fasado kaže svojo funkcijo
družinskega doma, kot zatočišča pred zunanjim svetom, medtem ko hiša Farnsworth s
steklenimi stenami izraža drugačno nalogo, ki jo ima kot prostor odmika in relaksacije. V smislu
zadovoljevanja fizičnih potreb funkcionalizem predvsem išče arhitekturno zasnovo, ki nudi
zadovoljitev fizičnih potreb in optimalen izkoristek časa, s čimer arhitektura postane uporaben
del vsakdanjega življenja. To je posebej lepo vidno v Miesovi hiši Farnsworth, kjer je arhitekt
pot gibanja po zgradbi speljal okrog osrednjega otoka. Iz spalnega dela na vzhodni strani hiše
pot vodi v kuhinjski del na severu, od tod naprej v večnamenski prostor na vzhodu, ki služi kot
jedilnica in predprostor, hkrati pa se preliva v bivalni prostor na južni strani, od koder se pot
ponovno vrne na izhodišče spalnice na vzhodni strani. S tem življenje v hiši poteka v krožni
smeri in s tem krasno uresničuje Le Corbusierjevo idejo hiše kot »stroja za bivanje«. Tudi Loos
je v svoji zasnovi vile Müller veliko pozornosti namenil razporeditvi prostorov na način, da
oseba, ki v vili prebiva, kar najbolje izkoristi čas. Zlasti je to lepo vidno v razporeditvi
funkcionalnih prostorov v pritličnem delu vile, v umeščenosti kuhinjskih prostorov ob jedilnico
in lokaciji obeh garderob ob glavni spalnici. Kljub temu njegova arhitektura ne deluje tako
enotno, kot pri hiši Farnsworth, ampak bolj kot skupek med seboj povezanih funkcionalnih
elementov, kjer so deli namenjeni osebju podrejeni delom, namenjenim prebivalcem vile.
Funkcionalizem vile Müller se v primerjavi s hišo Farnsworth osredotoča predvsem na
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posamezen prostor. Loos z oblikovanjem atmosfere vsakega od prostorov jasno izrazi njegovo
namembnost, medtem ko Mies teži k poenotenju prostora in je vloga vsakega od delov hiše
zgolj predlagana.
Intelektualni aspekt funkcionalistične arhitekture se ukvarja z moralnim vprašanjem
arhitekture. Njegov namen je izraz moralnih načel skozi jasnost form, razkritost strukture in
materialov ter zavračanje prekomernega okrasja.63 Tako Loos kot tudi Mies za njim, sta
intelektualnemu aspektu arhitekture namenila ogromno pozornosti in sodita med vodilne
arhitekte na tem področju. Loos predvsem s svojim aktivnim zavračanjem okrasa, katerega
predstavlja tudi preobilje materiala na nepotrebnih mestih, ali pa izumetničene forme, ki nimajo
razen okrasne nobene prave funkcije.64 V primerjavi z Loosom pa je oblikovanje preprostih,
jasnih form bilo eno od področij, na katerem je Mies najbolj blestel. Intelektualnost arhitekture
je najbolje izražena v preprostih, ravnih formah, ki zaznamujejo funkcionalistično arhitekturo
in tudi obe obravnavani deli.65 V hišo Farnsworth, tako kot v večini preostalih njegovih del,
Mies skuša vzpostaviti stanje izrazitega umirjenega reda, ki s svojimi formami nakazuje odmik
od človeškega in hkrati spodbuja umirjenost uma.66 S tem ponovno izraža funkcijo hiše kot
prostora odmika in kontemplacije. Duh prostora, ki ga arhitekt s tem oblikuje daje arhitekturi
tretji, duhovni aspekt, ki je zaznaven na intuitivni ravni.67 Pri Miesovi hiši Farnsworth in njeni
enotni zasnovi gre za dokaj enotno vzdušje, ne glede na to, kje se oseba v hiši nahaja, medtem
ko izrazita individualizacija prostorov v vili Müller povzroči precejšnje razlike v atmosferi
posameznih prostorov.

5.4 Primerjava odmevov
Oba arhitekta s svojim delom in idejami spadata med najpomembnejše arhitekte 20. stoletja.
Zaradi tega razloga je po mojem mnenju pomembna tudi primerjava vpliva obeh del. Že na prvi
pogled je vidno, da je Loosov vpliv na naslednike v resnici v veliki meri omejen le na njegova
pisana dela in ideje, pri Miesu pa je predvsem njegov slog tisto, kar je igralo največji vpliv na
nadaljnji razvoj arhitekture.
Loosov Raumplan in njegove značilnosti so skoraj izključno povezano samo z Loosom samim.
Tekom življenja se Loos nikoli ni rad družil z drugimi arhitekti, zato med njegovimi sodobniki
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tudi ni bilo nikogar, ki bi razmišljal na enak način. Med njegovimi nasledniki je omembe vreden
le Heinrich Kulka, ki je bil njegov učenec in pisec prve biografije o Loosu. Kulka je po učiteljevi
smrti nadaljeval z vodenjem Loosovega arhitekturnega biroja, konec 1930. let pa se je umaknil
najprej v London, od tam pa na Novo Zelandijo, kjer je igral pomembno vlogo pri razvoju
tamkajšnje moderne arhitekture. Do selitve na Novo Zelandijo je še delal po načelih Raumplana
(Slika 12), potem pa je s prilagoditvijo novim razmeram in ohranjal le še nekatere od značilnosti
sistema svojega učitelja.68 Raumplan v obsegu, kot ga vidimo v vili Müller, ni bil realiziral
nikoli več.
Precej drugačna pa je situacija z Miesovo zapuščino. Kot profesor na Illinois Institute of
Technology, je vplival na številne študente, ki so dnevno hodili mimo njegovih del na kampusu,
kot eden najpomembnejših arhitektov v ZDA pa še na mnoge druge. Hiša Farnsworth je kot
eno od njegovih najbolj prepoznavnih del vplivala na nastanek velikega števila novih modernih
steklenih hiš, trend, ki je še danes eden najpopularnejših. Verjetno najbolj znana naslednica hiše
Farnsworth je Glass House (Slika 13), ki jo je Philip C. Johnson zasnoval po kuriranju razstave
sodobne arhitekture v MoMi leta 1947, na kateri je bila razstavljena tudi maketa Miesove hiše
Farnsworth.69 Johnsonova se od Miesove razlikuje le v nekaterih malenkostih, najopaznejši sta
njena prizemljenost, saj v nasprotju s hišo Farnsworth ne stoji na pilotih in črna barva, ki
zaznamuje konstrukcijo. V ostalih pogledih se močno naslanja na Miesa, prost tloris,
funkcionalno jedro sredi hiše, kot edini netransparentni del, celo pohištvo sestavljajo številni
kosi, ki jih je oblikoval Mies.
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6. Zaključek
Primerjava arhitektov pokaže, da sta se kljub dokaj podobnim začetkom njuni karieri razvili
precej različno. Na to so vplivala predvsem njuna študijska leta, kjer je oba zaznamovalo okolje,
v katerem sta se izobraževala. Prav tako so imela velik vpliv nanju tudi potovanja v tujino, kjer
sta se srečala z novimi idejami in zlasti v Loosovem primeru z zahodno kulturo, ki je odločilno
vplivala na njegove ideje in arhitekturno prakso, ter na njegovo življenje na splošno.
Primerjava obeh hiš pokaže podobnost oblik in barv na zunanjosti, v vsem ostalem pa se hiši
močno razlikujeta. Vila kot mestni dom družine Müller predstavlja očitno nasprotje
osamljenemu občasnemu domovanju samske Edith Farnsworth. Ti pogoji narekujejo vse
lastnosti obeh zgradb, ki pa jih arhitekta oblikujeta vsak na svoj način. Loos po principu
Raumplana, Mies pa z oblikovanjem prostega tlorisa in težnjo po poenostavitvi strukture.
Loosov Raumplan je z vilo Müller doživel svojo najlepšo in najboljšo realizacijo, vendar pa je
žal po njegovi smrti leta 1933 v veliki meri utonil v pozabo. Njegova zapuščina se tako nanaša
predvsem na njegovo idejo načrtovanja v tridimenzionalnem prostoru, pozornost namenjeno
materialu in na v njegovih spisih izražen odpor do okrasa v moderni kulturi. V hiši Farnsworth
realiziran tip paviljona in predstavlja prvi primer tega tipa, ki je eden od dveh, ki zaznamujeta
Miesovo arhitekturo po selitvi v ZDA. S svojo enkratnostjo je hiša navdihovala številne
arhitekte in postala vzor za številne steklene hiše po vsem svetu.
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7. Povzetek
V 20. stoletju je arhitektura doživljala največje spremembe v zgodovini. Z razvojem znanosti
in miselnosti je bil omogočen nov pogled na arhitekturo, ki se je izrazil v novih arhitekturnih
smereh, predvsem v funkcionalizmu. Adolf Loos in Ludwig Mies van der Rohe sta dva izmed
največjih arhitektov prve polovice stoletja in njuno delo je močno zaznamovalo splošno
arhitekturno produkcijo. Oba sta izhajala iz gradbenih družin, tekom izobraževanja pa se je njun
pristop k arhitekturi začel nekoliko razlikovati, Loos se je uveljavil kot teoretik, Mies pa se je
od vsega začetka z arhitekturo ukvarjal na praktičen način.
Vila Müller je bila v začetku 1930. let zgrajena za češkega naročnika Františka Müllerja in
njegovo družino. Loos jo je načrtoval po svojem principu načrtovanja imenovanem Raumplan,
ki je prav v tej zgradbi najlepše izražen. Preprosta bela fasada, izrazit individualiziran duh
posameznega prostora in velika pozornost namenjena materialu, s katerim obda prostor, so
glavni elementi tega principa. Na drugi strani je bila hiša Farnsworth zgrajena za dr. Edith
Farnsworth kot prostor odmika od vsakdanjega hrupa in skrbi, kot prostor umiritve in
kontemplacije. Zgrajena je bila po arhitektovi selitvi v ZDA in predstavlja do skrajnosti
izpeljano idejo o odpiranju zgradbe v naravo. Osnovni princip načrtovanja je Mies prevzel po
Le Corbusierju in njegovemu principu svobodnega tlorisa, konstrukcijsko pa je hiša paviljon,
ki je eden od dveh značilnih tipov, ki ju je arhitekt razvil po selitvi na zahod. Popolna prosojnost
sten in skrajno poenotenje prostorov zaznamujejo hišo Farsworth in jo delajo za največji
dosežek Miesove bivalne arhitekture.
Oba arhitekta sta s svojim delom nagovarjala mlajše generacije, Loos z idejami
tridimenzionalnega načrtovanja in zavračanja okrasa, se pa njegov princip Raumplana ni
uveljavil nikjer drugje in je v večji meri utonil v pozabo. Obratno je Mies ravno s svojimi
zgrajenimi deli in praktičnim pristopom k arhitekturi na nove arhitekte napravil največji vtis,
tudi z obravnavano hišo Farnsworth, kar se izraža po priljubljenosti steklenih hiš, ki traja še
danes.
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8. Slikovno gradivo

Slika 1: Adolf Loos, Vila Müller (pogled z juga), 1933, Praga.

Slika 2: Adolf Loos, Vila Müller (pogled z vrtne strani), 1933, Praga.
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Slika 3: Adolf Loos, Vila Müller (glavni vhod), 1933, Praga.

Slika 4: Adolf Loos, Vila Müller (prerez) 1933, Praga.
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Slika 5: Adolf Loos, Vila Müller (tloris posameznih nadstropij), 1933, Praga.,

Slika 6: Adolf Loos, Interier vile Müller (dnevna soba), 1933, Praga.
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Slika 7: Ludwig Mies van der Rohe, Skica za hišo Kroeller, 1912.

Slika 8: Ludwig Mies van der Rohe, Maketa opečne podeželske hiše, 1924.

Slika 9: Ludwig Mies van der Rohe, Hiša Farsworth (pogled z juga), 1951, Plano.
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Slika 10: Ludwig Mies van der Rohe, Hiša Farnsworth (naris), 1951, Plano.

Slika 11: Ludwig Mies van der Rohe, Hiša Farnsworth (tloris), 1951, Plano.
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Slika 12: Ludwig Mies van der Rohe, Hiša Farnsworth (bivalni del), 1951, Plano.

Slika 13: Heinrich Kulka, Vila Holzner, 1939, Hronov.
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Slika 14: Philip C. Johnson, Steklena hiša, 1949, New Canaan.
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