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Abstract. The present study approaches the atmospheric and architectural
project of Peter Sloterdijk, stating that, far from being a fantasist construct,
it is an ambitious attempt at the recovery of the pneumatic origins of
modernity, translating the instant democracy as a direct plugged in
democracy. In fact, it translates a direct experiment of parliamentary
experience by building an air dome, parachuted in post-conflict areas,
that allows, psycho-political, the import of democracy. The model is focused
on the „moving points“ not so much of an optical convergence, but rather
on the construction of a switching one, which accumulates and compresses
transparent, the direct parliamentary space. The „Sloterdijk project“ of
representation confirms that, also on the political and philosophical
ground, to represent means to reduce, in fact a constitutive reception of the
space, a sudden multiplication of sphere’s dimensions.
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Modelul clinic al imunologiei psiho-politice

Decupând din seria criticilor elansate de Slavoj Zizek sauAlberto Toscano de-
turnãrile recente cu care opereazã Peter Sloterdijk, nu putem evita eticheta de
anti-egalitarian ºi anti-universalist, atribuitã acestuia, cu intenþia de a evidenþia
ºirul tarelor reasamblate sub (în)semnul nietzsche-an al politicii ca mod(alitate)
ierarhizatoare a afectelor. De fapt, prin modelul sugerat de Sloterdijk, se acceptã
nervaþia politicã reasumatã, ca mod de tratare a infrastructurii afective care, de-
parte de a facilita autogratificarea extrasã din drepturile democratice, poartã, cu
ostentaþie, (în)semnele psiho-politicii, la vedere.
Tributar lui Hermann Broch ºi Elias Canetti, sau antropologiei mimetice —

via G. Tarde sau René Girard —, conceptul de psiho-politicã ar desemna eco-
logia/economia energiei/afectelor articulate la nivel colectiv; sau, o terapie con-
ºtient antipoliticã, cu intenþie declaratã nu în depolitizarea individului, ci în
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antineurotizarea lui1, tradusã de Peter Sloterdijk prin ceea ce se poate accepta
drept politica de dupã politicã.
În acest sens, Slavoj Zizek2 se întreba (pe bunã dreptate) dacã nevoia obse-

siv-compulsivã de a localiza invidia ºi setea de rãzbunare îndãrãtul solidaritãþii
nu este, de fapt, doar efectul dezavuãrii propriului resentiment. În aceeaºi cheie
analiticã, pentru un exeget ca A. Toscano3, Sloterdijk ar aparþine comunitãþii
acelor „clinicieni intelectuali“ care, studiind intelighentsia „pe patul ei“, pe de o
parte, susþin, afirmarea înfrângerii pasiunilor militante de cãtre asaltul capita-
lismului global, iar, pe de altã parte, considerã cã apatia liberalismului complet
ar fi perturbatã de recidiva zelului religios.
Cu referire la afirmaþia lui Slavoj Zizek, sã nu uitãm cã, încã de la prima ge-

neraþie, ªcoala de la Frankfurt lansa plauzabilitatea criticã a unui resentiment pa-
raliza(n)t — în cheie adornianã drept Betroffenheit —, concept bloca(n)t reinter-
pretat de Peter Sloterdijk, prin categoria de durere a priori. Nimic surprinzãtor
în mãsura în care Max Scheler4 nu se sfia sã aprecieze resentimentul un terminus
tehnicus, drept o unitate de trãiri ºi afecte. Defalcând cele douã accepþiuni de
import, observãm cã, în variantã francezã, resentimentul ar desemna experienþa
repetatã ºi retrãitã a unei replici emoþionale, cu profunzime sporitã, iar pe filierã
germanã, termenul trãdeazã însuºirea negativã a emoþiei, trãirea ostilã; de fapt,
reflexul resimþit dinspre noþiunea de Groll.
Într-un exerciþiu de hibridizare, Peter Sloterdijk reînvesteºte resentimentul în

sens filosofico-politic, pe urmele lui Deleuze sau Guattari, cu efectul de stra-
tegie terapeuticã, ancorat sferei publice, formulã prin care raþiunea asimileazã
(prin anexare) tendinþele deteritorializa(n)te ale capitalismului, atras de polul
schizo-revoluþionar al evenimentelor ºi/sau al reflecþiilor proprii.
De fapt, din perspectiva imunologiei politice (în cazul de faþã, teorie criticã ºi

noþiune pozitivantã a res-publicii atmosferice), filosoful travestit în „psiho-
igienist“ cu vocaþie biopsihicã/biopoliticã, imunizat la epidemiile afective ºi la
infecþiile virale ale resentimentului, opereazã un tratament psihotrop, ca mod
substitua(n)t al teodiceei cu egodiceea. Premisa de la care porneºte Sloterdijk
este aceea a învestirii noþiunii de Kulturkampf cu sensul de înþelegere psiho-poli-
ticã, de depãºire a erotismului printr-o „antropologie nobilã“.
Potrivit lui Peter Sloterdijk5, omul modern s-a înconjurat cu o „epinaturã“

formatã din succesiuni de acþiuni ce scapã, asemeni unui physis secundar, practi-
cilor fãuritoare de historie. Aºa cã o bunã parte a versiunilor cunoscute ale teo-
riilor critice au rãmas fãrã obiect, nereuºind o distanþare faþã de realitatea cine-
ticã a modernitãþii ca mobilizare. Preocupat de gãsirea unei modalitãþi prin care
principiile abstracte ºi impersonale ale constituþionalismului pot câºtiga un ata-
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ºament thymothic, un filosof precum Jürgen Habermas nu putea eluda nici el evi-
denþa potrivit cãreia „idealul republican“ ar putea fi salvat prin transcenderea
limit(ãri)elor statelor-naþiune, idee recuperatã ºi de Peter Sloterdijk, în mãsura în
care thymos-ul ar conþine în sine atât sursa resentimentului cât ºi posibilitatea
„depãºirii“ acestuia.
Deloc strãin de efectele unei atari „energii cinetice“, Axel Honneth6 decons-

pira intenþia la vedere a majoritãþii intervenþiilor filosofico-politice actuale, care
ar aºeza resentimentul la baza imitãrii fãrã rezerve a modelului nietzsche-an.
Axel Honneth considerã psiho-politica sloterdijk-ianã, un mod trivial, o multi-
plicare de ordin secund a imperativului potrivit cãruia rezistenþa moralã îndrep-
tatã împotriva nedreptãþii ar avea nevoie de un impuls suplimentar resimþit
dinspre resentiment, sau în termenii luptei de clasã, de o debarasare a presiunii
acceptate dinspre ceea ce se acceptã drept Klassenkampf von oben.
De fapt, Peter Sloterdijk recupereazã, pe filierã wittgenstein-ianã, ideea unei

„antropotehnici“, aflatã la suficientã distanþã de ceea ce un Michel Foucault
desemna prin estetica vieþii; cu menþiunea necesarã cã Sloterdijk nu renunþã
definitiv la urmãrirea traseului prin care pastoratul foucault-ian se încarcã de/cu
imperativul ameliorãrii societãþii conduse; mai exact, de/cu modul în care spaþiul
îngust al locuirii devine parc.
Trecutã prin experienþa lui Fr. Nietzsche, istoria umanismului, cu efect în

„domesticirea fiinþei“, nu poate omite secvenþa „supraumanismului“ ºi a diver-
selor „antropotehnici“, a conflictului dintre/între diferiþii amelioratori ºi progra-
mele melioriste, cu tot ceea ce a presupus, dincolo de dihotomiile ameliorator-
ameliorabil, stãpân-sclav, conducãtor-condus, tare-slab, evidenþa secolului
al XX-lea, potrivit cãreia „omul reprezintã pentru om forþa superioarã“7.
În ceea ce-l priveºte pe Sloterdijk, esenþialã rãmâne oferirea unui rãspuns

filosofico-politic „homeostaziei optime“, chestionare la care nu rezistã nici
Jürgen Habermas atunci când militeazã tocmai pentru o „îmblânzire“ a dihoto-
miilor tari, ca ºansã a unei posibile „etici a dezbaterii“.
Denunþând mechanica îndepãrtãrii voluntare de ontologia (inter)conectãrii

individului la communitas, a uterus-ului la domus, Peter Sloterdijk8 considera cã
traseul istoric torsionat ºi ethos-ul cuceririi poartã (în)semnele unui nou uma-
nism, tradus prin „sferologie“/„microsferologie“, drept reconsiderare a concep-
telor de spaþiu/temporalitate, ca dimensiuni esenþiale pentru evoluþia umanului.
Detaºându-se de grila gothicã de interpretare care miza pe subiecte derivate

din domeniul geneticii, Peter Sloterdijk (re)învesteºte setul de „reguli“ prin care
transformãrile/transfigurãrile „nou-umanismului“ nu scapã controlului autori-
tãþii, într-un demers al recuperãrii fiinþei din barbarie. În plin skandalon filo-
sofic Sloterdijk-Habermas, cu toate tensiunile resimþite dinspre acuzele de apo-
loget al eugeniei ºi/sau inamic al umanismului, „conferinþa de la Basel“, din 15
iunie 1997, anunþa, în termeni sloterdijk-ieni (receptaþi în cheia etologiei) inver-
sarea ierarhiei ontic-ontologice în mesajul „umanist“ al filosofiei moderne.

3 PETER SLOTERDIJK ªI ARHITECTURA PSIHO-POLITICII 51

————————
6Axel Honneth, „Fataler Tiefsinn aus Karlsruhe“, in Zeit, 24 September, 2009.
7 Peter Sloterdijk, Eurotaoism. Contribuþii la o criticã a cineticii politice, p. 54.
8 Peter Sloterdijk, Reguli pentru parcul uman, Bucureºti, Editura Humanitas, 2003.



Glosând pe marginea conceptului de „autoimunitate“, Jaques Derrida opina
cã „lexicul imunitãþii“, ca reacþie imunitarã, ºi-ar fi impus autoritatea pe teren
(bio)logic, cu efect în producerea de „anticorpi“ în contracararea antigenelor
strãine.
În joc este, de fapt, un mod al viului de a se autoproteja, cu recurs la virtuþile

pozitive ale „imunodepresorilor“ meniþi sã limiteze mecanismele de respingere
ºi sã faciliteze tolerarea unor anumite grefe de organe, exprimat prin logica ge-
neralã a „autoimunizãrii“.9
Pe terenul filosofiei politice, Jacques Derrida invita, imperativ, fie la accep-

tarea rolului pozitiv ºi salutar al form(ul)ei „stat“ (suveranitatea statului-naþiune)
ºi, implicit, al cetãþeniei democratice, ca protecþie împotriva violenþelor interna-
þionale, fie la anihilarea efectelor negative sau limitative ale unui stat a cãrui su-
veranitate rãmâne o moºtenire teologicã, o suveranitate care îi controleazã fron-
tierele (închise „noncetãþenilor“) ºi-i monopolizeazã violenþa.
Pentru cã statul este, simultan, autoprotector ºi autodistrugãtor; leac ºi otravã.

Pharmakon-ul ar reprezenta, în acest sens, sinonimul suprapus logicii
autoimunitarului.10
Potrivit lui Peter Sloterdijk, bios-ul pãtrunde în logos, confirmând ieºirea de-

finitivã din raza stadiului (zoo)logic; mai precis, dincolo de originea (esenþialã)
a omului, hotãrâtã (bio)logic.
În registru foucault-ian, în modernitate, cunoaºterea teoreticã erupe din starea

larvarã a contemplaþiei pentru a (re)deveni putere. Lichtung-ul heideggerian nu
mai traduce „temeiul“ umanist al „oricãrei activitãþi“, ci, darwin-ian, reprezintã
„un câmp de luptã“; un „loc al deciziei ºi al selecþiei“11.
Recuperând din lista „cinismelor radicale“, a cinismului medical drept

form(ul)ã hibridã între/dintre kynism (rezistenþã la convenþiile sociale adesea
nenaturale/antinaturale, aºa-numita atitudine „de jos“) ºi cinism (represiune,
atitudine „de sus“, potenþatã), Anton Adãmuþ12 susþinea cã Peter Sloterdijk se
declarã de partea medicinei integrative13, (sub)sumate imperativului potrivit
cãruia „a spune lucrurilor pe nume înseamnã a-þi asuma sarcina descrierii unei
filosofii integraþioniste“14, cu tot ceea ce presupune suprapunerea „filosofiei —
medicinei integrative“.
În opþiunea lui Sloterdijk, puterea emanã de la trup, afirmaþie ce conferã me-

dicinei libertatea de legitimare a puterii — prin diagnostic, tratament, eficacitate.
Aceasta în sensul popular de armonizare cu/la interesele vitale ale comunitãþii,

sau în sensul medicinei potentaþilor, de sintagmã asumatã prin faptul cã „acela
care îl vindecã pe deþinãtorul puterii devine el însuºi deþinãtor al puterii“15.
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(De)semn arhitectural:
prescripþie a tratamentului psiho-politic

Pe urmele synousíei aristoteliene, cu referire la „deturnãrile“ în urbanitate ale
lui zoon politikon, pentru Sloterdijk16, psiho-politica democraticã ar fi bazatã pe
ritualuri/aplicaþii ale procedurilor „anti-mizantropice“; pretext pentru deghizarea
pe filiera deschisã de Platon, a (în)semnului morfologic în sens cosmologic. În
interviul acordat Bettinei Funcke17, Peter Sloterdijk se declara împotriva metaforei,
ca mod ezitant de transcriere a realitãþii, considerând, în cheie heidegger-ianã18,
cã lexeme precum sferã sau glob reprezintã imagini mentale, figuri ale gândirii.
Sloterdijk abordeazã, în cheia lacan-ianã a esoterismului democratic al psiha-

nalizei, consecinþele publico-politice ale efectului impregnat de „dublul recul al
globalizãrii“19: pe de o parte, geometrizarea universului, iar, pe de altã parte,
capitalizarea pãmântului. Stabilind cã fiecare modificare a principiului raþiona-
litãþii elibereazã, din interiorul cosmosului logic, noi sfere de justeþe, dreptate,
conformitate, exactitate ºi predictibilitate, Sloterdijk nu poate eluda eºecul pro-
iectelor de geometrizare, pe fondul unei acutizãri a lipsei de proporþionalitate; cu
toate revenirile în forþã ale întregului — nici cerc de cercuri, nici sistem de sis-
teme— mod turbulent, fluctuant de a se raporta la propria-i unicitate20.
Teoria imunologicã a lumii — ca arhitecturã — reactiveazã ceea ce Europa a

refuzat sã accepte (prin Pascal) drept semnificaþie primarã de bulã (spaþiu diadic
rezonant, teorie excesivã a perechilor, o întâlnire 1+1 în relaþia Paar-Sein) / sferã
a existenþei-împreunã. De aici ºi proiectul „geometriei vitaliste“ cu figuri rotunde,
„pline“ ºi de-sine-stãtãtoare: sfera este subtituitã de glob odatã cu derapajul mo-
bilizãrii în progres, moment în care globul (proiectul holist modern) se sparge în
„spuma“/„sarcinile individuale“ disparate, cu sens epuiza(n)t. „Schimbãrile de
epistemã“ vizeazã, în aceeaºi viziune sloterdijk-ianã, „sisteme multicompor-
tamentale“ încãrcate cu/de tensiuni/presiuni care se limiteazã/deformeazã în
funcþie de legile geometriei, cu impact direct în conectarea izolãrilor. În viziune
organicistã, recuperatã din tradiþiile magice medieval-renascentiste, „bulele
mundane“ sunt pneumatice, germinate prin insuflare.
Opunându-se — pe teren psihanalitic — teoriei lacan-iene a oglinzii,

Sloterdijk afirmã cã, într-adevãr, foarte puþine locuinþe europene aveau, pânã în
secolul al XIX-lea, oglinzi. De aici ºi pretextul de a traduce o istorie metafizicã
a spaþiilor închise contracarate de viziunea sferei mobile, pentru cã, potrivit lui
Sloterdijk, modernitatea a reprezentat doar o chestiune de control ºi de eliberare21.
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Combinarea strategiilor, aparent opuse, ale naturalizãrii ºi socializãrii ar oferi
soluþia pentru ceea ce se poate numi lipsa spaþiului; maladie susþinutã de
Sloterdijk prin faptul cã globalul se ermetizeazã datoritã miºcãrii dintr-un loc în
altul, prin coridoare strâmte, fãrã a ieºi vreodatã în-afarã. Paradoxul globalului
rezidã tocmai din faptul cã sferele ºi reþelele sunt moduri de localizare, confir-
mând miºcarea de ordin secund a modernilor de a descoperi un loc, un topos
pentru a sta ºi a rãmâne22. De aici ºi intenþia de a expune ºi arhitectural conceptul
de Gedanke Austellung, plecând de la afirmaþia cã „Dasein-ul este design“. Noþi-
unea este redatã de Bruno Latour, prin intersectarea reþelelor (conjuncþie pe un
„fond anemic“ a douã linii intersectate) ºi a sferelor, elemente care, deºi par a nu
avea multe în comun, îºi orienteazã, pânã la urmã, direcþia împotriva diviziunii
moderne naturã-societate.
De altfel, orice aluzie la conceptul de res extensa [cu toate accepþiunile, livrate

pe filiera Descartes ºi/sau Spinoza, de „întindere“, extensiune spaþialã, de atribut
esenþial al corpului/substanþei, „esenþã de naturã geometricã“/„divinã“ (Spinoza),
„inteligibilã“ (Malebranche) sau, în semnificaþia curentã, de porþiune de spaþiu/
proprietate a corpurilor de a fi situate în spaþiu ºi de a ocupa o parte a acestuia],
ar putea rãspunde, potrivit lui Sloterdijk, unei duble interogaþii: poate fi consi-
derat spaþiul reºedinþa obiectelor ºi a subiectelor? Mai poate fi el perceput drept
conexiune a obiectelor ºi a subiectelor? ªi, ca urmare, un posibil rãspuns apro-
xima(n)t: în contextul golirii spaþiului, acesta îºi conservã existenþa; sub pre-
siunea transplantãrii elementelor „în afarã“, spaþiul riscã ºi el sã disparã.
Alternativa23 la acest „dublu efect“ bloca(n)t ar consta într-un în-afarã —

spaþiu în care varianta unificatoare este conferitã de douã forme/formule de anco-
rare: una dictatã de naturalizare (cu efect în profilul ideal-uman-extras-dinlãuntrul-
disciplinelor ºtiinþifice, ca materie) ºi a doua de socializare (uman-extras-din-
suportul-de viaþã ºi din „condiþiile atmosferice“ care-i oferã supravieþuirea).
Dupã cum se poate constata, re(z)soluþia nu constã în echilibrarea dihotomiei
naturã vs. societate, ci în redistribuirea diferitã a condiþiilor spaþiale: un spaþiu-din-
afarã, vast ºi infinit, dar în care fiecare organism este înghesuit ºi incapabil sã-ºi
implementeze propriile sale form(ul)e de viaþã vs. un interspaþiu gâtuit, cu sfere
ºi reþele, în care condiþiile artificiale pentru implementarea vieþii sunt pe deplin
furnizate ºi achitate.
Nu este întâmplãtor faptul cã Peter Sloterdijk propune reþelele ºi sferele ca

alternativã a dilemei natural ºi/sau societate tocmai în momentul în care criza eco-
logicã chestiona la modul serios conceptul de „exterior“. De altfel, se avea în ve-
dere o reîntoarcere la modelul utopic reacþionar al unui trecut în care natura ºi socie-
tatea convieþuiau în echilibru, fãrã medieri sau recurs la design-ul artificial. De
aici ºi intoxicarea militanþilor ecologiºti cu tarele reactive ale modernitãþii, cu mizã
în salvarea naturii tocmai prin reutilizarea deopotrivã a naturalului ºi a societalului.
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Într-un mod radical, sferele ºi reþelele dezamorseazã noþiunea de res extensa,
în sensul cã sferele localizeazã Umwelt-ul, ca mod de gãzduire a lucrurilor-în-
sine, iar reþelele reimprimã obiectivitatea ºtiinþelor despovãrate de greutatea
epistemologicã. Pentru prima datã de la efectul bifurcant impregnat naturalului
(o formulã a lui Whitehead menitã a defini diviziunea calitãþi primare vs. pro-
prietãþi secundare cu care se opera în secolul al XVII-lea) se poate ivi posibi-
litatea de a arunca Dasein-ul în lume fãrã a-l deforma sau a „deturna“ lumea în
care a fost aruncat. Pentru Sloterdijk, fenomenul s-ar subsuma procesului de
„explicare atmosfericã“ (tradus prin „democraþie atmosfericã“) drept transfor-
mare a respiraþiei-întru-moarte într-o procedurã-controlabil-onticã; o „eticã a pro-
tecþiei antagonice“ a intereselor unitãþilor finite — formulã de recalibrare a siste-
melor imune/sferice24.
De altfel, Sloterdijk25 critica „benjamin“-ismul tocmai pentru urmãrirea

(doar pe jumãtate) a ideilor cu privire la interiorul construcþiilor capitaliste, cu
focalizare exclusivã pe amplasamentul arcadelor, ca element depãºit. De aici ºi
nevoia resimtiþã de a miza pe proiectul „aerului condiþionat“, pe plusul „efec-
tului de serã“, al spaþiilor plurale: model arhitectural subsumat, pe filiera lui
Negri sau Hardt, unui novum organum. Disonanþa cognitivã, pe marginea cãreia
glosa ºi Leon Festinger, ar putea stabili cã ideologiile care nu se mai potrivesc
circumstanþelor cinetice sunt reinterpretate cu riscul de a se crea arhitecturi trans-
plantabil-bizare.
Posibilã apoftegmã a postmarxistului: când revoluþia burghezã

eºueazã/devine insuficientã, se naºte radicalismul de stânga, iar când acesta se
erodeazã, mistica protestului erupe.
Democraþia atmosfericã poate fi tradusã prin efectul unei fotosinteze de ordin

politic, aproximatã ºi de Bogdan Ghiu26, prin aºezarea în locul ºi ca prelungire
deschisã a „complicitãþilor cu carbonul“ (modernitatea industrialã) ºi, ulterior,
cu siliciul (postmodernitea informaþionalã), prin licitarea superontologicã a
„anorganicului“: modernitatea n-a ocolit, ci s-a contaminat programatic cu aceste
infuzii, prin mecanizare mai întâi metaforicã, mai apoi printr-o dominaþie ºi teroa-
re a politicului totaliza(n)t.
Contemporan, programul experimentat de politic este preluat ºi recalibrat de

tehnoºtiinþe. Politicul, (re)naturalizat, se încarcã prin „secundarizare“, prin
apelul la tehnica de „dezafectare“: o „literalizare“ tehnoºtiinþificã, ca principal
operator segmentar („din aproape în aproape“, „spontan“, prin „tehnica“ ima-
nentã a „organicului“) de „stabilizare“ a societãþii ca „aparat“, epuizând epocali-
zarea momentanã de explozie la exterior.
Dupã atari circumstanþe, am fi în prezenþa unui efect dictat de electricitãþile

(d)elective, drept curent continuu al democraþiei, flux care ar imprima anume
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schimbãri ale politicului, cu repercusiuni directe în deghizãrile democraþiei, ca
formã politicã dominantã a prezentului. „Benjamin“-ian, s-ar opera o falsificare
/transfigurare (Verklärung) a aparenþelor cu care opereazã simbolul drept legis-
lator al posibilitãþilor de expresie subiectivã; de fapt un praxis care încarcã reali-
tatea în dauna gândirii27.
Traducând premisele atmosferice ale comunitãþii democratice în termeni

kant-ieni drept produs al cetãþenilor care îºi exercitã puterile-de-judecare, condi-
þionãrile de ordin spaþial ar avea în vedere puterile-în-aºteptare drept model al
democraþiei de a construi sãli de aºteptare. Modelul arhitectural se resimte
dinspre primele douã decade ale secolului al XX-lea, ale seriilor hibride, cons-
truite din oþel ºi sticlã; mod reactiv al colectivitãþilor în expansiune; nov-politicã
a „simbiozei trans-umane“28.

Parlamentul pneumatic: (dis)locare ºi (im)probabil

Specularea noþiunii de dislocare predispune la conjugarea spaþiului material
ºi la reprezentarea acestuia, cu accent pe fluxurile, transferurile ºi interacþiunile
fizice care au loc în interiorul sãu: un spaþiu al invenþiilor mentale, generat de
conjuncþiunea experiment-percepþie-imaginare. Walter Benjamin glosa ºi el pe
marginea conceptului de colþ profetic — asumat ca loc ce „are puterea de a ne
înlesni sã privim în viitor“; de fapt, (re)locare/reconsiderare contextualã a con-
ceptelor; efort de adaptare la comunitate/la necesitãþile celuilalt.
Dacã separaþia reprezenta, pentru diferitele locuri ale geopoliticii originare

(rurale, comunale, urbane sau naþionale etc.), ceea ce a devenit întruparea pentru
„ne-locurile crono-politicii“ actuale, Sloterdijk va proiecta un model atmosferico-
arhitectonic, axat pe „punctele de fugã“ nu atât ale unei convergenþe optice, ci,
mai curând, ale unei construcþii de comutare, aerate, care acumuleazã ºi comprimã,
transparent, dimensiunea directã a spaþiului parlamentar.
Deconstrucþia-efracþie dinlãuntrul morfologiei arhitecturale — cu efect în

declinul densitãþii faþadelor ºi a zidurilor în faþa „peretelui-cortinã“ (cu care ope-
reazã geometria structuralismului) — anunþa, prin imaginea Palatului-de-Cristal,
criza dimensiunilor fizice, fãrã indicii în aprecierea dimensiunilor veritabile ºi a
distanþei la care se aflã, având ca marcã sistemul modular-matricial al edificiilor
private de centrul optic. O (supra)expunere universalã, cu punct focal în înveci-
narea inerþialã, precept ce eludeazã, voluntar, axialitatea geometricã a dispoziti-
velor urbane/centralitatea geomorfologicã a întinderii, tocmai pentru a propune
polarizarea în creºtere a schimburilor/activitãþilor.
Pentru Sloterdijk, arhitectura unui Cristal Palace — singurul spaþiu în care

atmosfera este perceptibilã — este dovada palpabilã a deturnãrilor operate de
lumea globaliza(n)tã în întruparea spaþialã a ideilor politice; de fapt, trecerea de
la arhitectural la atmosferic. În viziune sloterdijk-ianã, Cristal Palace ar conþine
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elementele indispensabile ale unei maºinãrii pneumatice de reprezentare a lumii.
Afirmaþia trãdeazã sensul (involuntar, în ideea despãrþirii de viziunea lui Benjamin)
apropierii de tentaþia expulzãrii protocolului de acces fizic în planul al doilea, în
favoarea spaþiului domicilierii politice.
Proiectând arhitectural punctele proiectului Democraþiei instante29, Parla-

mentul pneumatic se organizeazã drept reacþie ideologicã de susþinere a intenþiei
democraþiei de a reduce decalajele / de „a nu lãsa în urmã nicio þarã“; de fapt, o
transcriere a democraþiei ca „produs de export“. Parlamentul pneumatic ar repre-
zenta avanpostul imaginar al democraþiei occidentale, construct uºor de instalat (cu/
în termen de 24 de ore), transparent-gonflabil, „o coajã de protecþie“ pentru buna
desfãºurare a reuniunilor parlamentare, cu toate atributele unei veritabile agora.
Modul vizual, înveliºul transparent-argintiu, cu contur bombat — denunþã

fragilitatea democraþiei ºi filtreazã, particulariza(n)t, starea cetãþenilor, cotã-
parte a noii democraþii, permiþând adoptarea imediatã a „tehnologiei demo-
craþiei“, prin gãzduirea, dupã imperativul imaginii numerice mandelbrot-iane,
pânã la 160 de parlamentari; altfel spus, o arenã prefabricatã, cu aer bloca(n)t,
detaºatã de realitatea exterior-politicã30.
Dincolo de a fi un simplu construct fantezist, proiectul se ambiþioneazã în re-

cuperarea originilor pneumatice ale modernitãþii, un mod(el) sloterdijk-ian de a
se desprinde de contaminãrile deschise, prin reîncãrcarea la mediul închis, reco-
mandând democraþia instantã drept formulã a democraþiei-în-prizã-directã. De
fapt, un mod direct de experimentare a experienþei parlamentare, prin con-
structul unui dom aerat, paraºutat în zonele postconflict, conectat la „sistemul de
aerisire“ prin metoda celulelor fotovoltaice, cu regulatori permanenþi ºi cu
accent pe permanenta colorare/infuzare a spaþiului în/cu nuanþe care sã permitã,
psiho-politic, imprimarea nuanþei democratice.
Paulo Virilio31 surprindea în aceasta tocmai marginea-oraºului-supraextins,

ale cãrui frontiere statale sunt transplantate înlãuntru, ºi contabiliza primele efec-
te ale polis-ului construit în funcþie de riscurile de contaminare politicã — o
(re)amenajare a spaþiului dictatã de discriminarea opera(n)tã dintre zonele sterile
ºi cele nesterile. Sub semnul suprafeþei-limitã, ca mod de trecere de la palisadã
la ecran, spaþiul se converteºte în „amplasament fãrã amplasamente“, construit
prin proliferarea bruscã ºi extincþia efectelor spaþiale, cele care stabilesc
(co)incidenþa tehnicilor de construcþie cu metoda construcþiei tehnicilor32.
Sã ne amintim cã B. Mandelbrot33 accepta dimensiunea fizicã drept metodã

intuitivã provenitã din starea arhaicã a geometriei greceºti, raportatã la relaþia
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figurã-obiect, primul termen fiind rezervat idealizãrii materiale, iar cel de-al doilea,
datelor realului, în prezenþa evidenþei potrivit cãreia dimensiunea fizicã dispune
de o bazã pragmatico-subiecticã, raportatã doar la rezoluþie. Decupajul dimen-
siunilor, fie ele întregi sau fracþionare, ar þine de natura distanþei dintre observat-
observant, stabilind cã a mãsura = a deplasa, a dimensiona = a defaza.
De altfel, sub semnul „super-fluiditãþii“ ºi al conductibilitãþii, cu efect în ge-

neralizarea noþiunilor de interfaþã, spaþiul ar fi imprimat de dimensiuni ce trans-
planteazã aparenþele sensibile înspre suprafaþa instantanee ºi volumul anamor-
fotic (perspectivã acceleratã)34.
Într-o concluzie provizorie, la „modul benjamin“-ian ºi confirmatã de/prin

„proiectul Sloterdijk“, reprezentarea s-ar menþine drept reducþie, recepþie cons-
truitã a spaþiului; multiplicare subitã a dimensiunilor materiei35.
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