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Paris, modernismens vugge. Ikke bare en 
messe verd, men også det. Toujour Paris, 
Paris toujour. 

Og så er det alt 20 år siden jeg var her 
sist. Tenke seg til. Noe nytt siden da? Ja, 
trafikken. Den er stille og rolig. Seinen 
også. Med sine øyer og bredder. Og byen 
med avenyer, brede boulevarder, fortau og 
plasser med deilig sand å sjå på og trå 
på. Alt ved det samme. Alt likt og likevel 
ulikt som Christian Norberg-Schulz ville 
ha sagt det. Han forfølger oss stadig på 
våre reiser, arkitekturfortelleren som ana-
lyserte, tolket og fortalte. Men modernis-
mens nåløye kom ikke alle i gjennom, sa 
han. Men hvilket nåløye snakker vi om? 
Byporten i Jerusalem eller nybrottsar-
beidet med stål og glass, armert betong 
eller brent leire slik du finner det i Paris? 

Men du må ikke bare lete, du må også 
vite. Da er det godt med kjentmenn. 
Våren i Paris er vakker, særlig når du får 

oppleve den sammen med to ’fastboende’ 
som tar imot deg på Le Rotonde på Mont-
parnasse en sen torsdagskveld i april. De 
tre, Jan Digerud, Richard Engelbrektson 
og moi leter, ikke etter tre, selv om vi 
finner mengder av det i Frank Gehrys 
Louis Vuitton galleri, i herlig samvirke 
med stål og blytung betong i kjølen. 
Uten betongen ville kullseilingen vært et 
faktum. Men jeg gir meg over, trodde ikke 
at det var noen grunn til å kaste bort tid 
på seiling i Paris sine skoger og parker. 
Men det er det. Vakre rom og mellomrom. 
Og kunsten. Løp og se. 

Og nå er de tre i gang. De to har sett 
huset før, jeg er novise. Og ser med glede 
hvordan mennesket kan lage parker på 
tak og bevege seg mellom bladverk og 
seil av glass som utfyller trekronene og 

byggekunst i mur+betong

TRE I PARIS 
VED ÉN AV DEM 
brev fra Paris

av A ina  Dah le

Den kaleido skopiske og  
kommen terende bygge - 
kunstspalten er signert Aina  
Dahle, professor ved AHO,  
Arkitektur- og design-  
høgskolen i Oslo.  
Hun er også kjent som  Einar  
Dahle og har siden 1987  
skrevet mer enn hundre  
arkitektur spalter i Mur/m+b,  
Dahle er diplom arkitekt fra  
ETH-Zürich, har egen praksis  
i Oslo, har vært gjestepro- 
fessor ved RWTH-Aachen,  
reiser mye og gjerne, maler akvareller og  
tenker og snakker fritt og høyt; noe blir det  
aforismer av.
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svøper deg i en løpsk, levende kultivert 
naturfortolkning. Ufarlig så lenge mennes-
ket klarer å temme de statiske kreftene og 
Himalaya og fredsforstyrrere er langt av lei.

Kunsthandlere og entreprenører har alltid 
gjort det bra i Frankrike. Grunnen er enkel: 
de driver med det de kan og har greie på: 
går ikke i beina på kunstnere og arkitekter 
som her hjemme.

Paris, modernismens vugge. Det var 
i St Denis det skjedde, og året var 1144, 
og mannen vi betenker var Abbot Suger. 
Gotikken ble født, veggen dematerialisert, 
rammene om kirkens liv ble rammene som 
ble avstivet ved strebere og spissbuer som 
ikke lenger krevde samme rundbuehøyde 
over ulike navbredder. Siden den gang 
har, avbrutt av klassiske mellomspill og 
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forvridninger av det samme, historiske 
mellomspill ditto, ingeniørene i Frankrike 
kommet til, arkitekturteoretikere og kriti-
kere, og fått verden på skinner og orden 
på verden. Det empirien ikke klarte, klarte 
matematikken, men det var ingeniøren 
som ble konstruktøren, den polytek-
niske skole delte opp vårt arkitekturfag i 
spesialiserte enklaver og helheten ble et 
mylder av deler og usammenhengende 
kaos. Empire avløste empiri. Alt har du i 
Paris. Ikke i Rome, ikke i New York, ikke i 
Berlin. Flotte byer, du verden,men det er i 
Paris de har det og det er i Paris arkitek-
tene har hånd om byggeriet og mottar et 
honorar på 20% av byggekostnadene uten 
murring hverken fra entreprenører eller 
eiendomsutviklere.
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Maison Louis Carre

Bazoches-sur-Guyonne, Paris

1958

ARKITEKT :  ALVAR AALTO

Da kunsthandleren Louis Carre var lei av 
å bo i huset til Le Corbusier i Neuilly, 
flyttet han på landet og lot Alvar Aalto 
tegne huset. Han ønsket seg et godt hus 
for seg og sin kunst og sin tredje kone, 
Olga – bygget som et nordisk hus med 
nordiske materialer og byggemetode: 
betong (synlig kun som sortmalte, tynne 
søyler, skjulte dragere osv) og hvitslem-
met rød teglstein som forblender huset 
utvendig. Innvendig er veggene tapetsert 
med lerret og malt som rolig bakgrunn 
for kunsten. 

Jeg har alltid stilt meg litt undrende 
til dette huset, men innser at hvis George 
Gershwin kan skrive En amerikaner i Paris, 
kan Aalto tegne en finne samme sted. 

Porten er en introduksjon til stedet 
og materialpaletten: tre, tegl, kobber. 
 Adkomsten fra vest gir grunnrisset en 
 logisk tredeling med det viktigste rom-
met, hallen, mot vest. Herfra fordeles man 
under lyset fra vest ned til høyre mot 
stuen og biblioteket mot syd, den private 
fløyen med soverom i øst, rett frem, mel-
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lom og bak vegger og fritt stående volumer 
(for bilder mot hallen, garderobeskap mot 
soverommene). 

Mot nord ligger kjøkken, driftsavdeling 
og en gedigen spisestue som danner den 
ene av fløyene som definerer inngangs-
atriet.

Det skiferkledde pulttaket (skifer var et 
krav fra den Bretagne-fødte byggherren ) 
følger terrenget som faller av mot syd. 
Tomten var opprinnelig egnens felles 
beitemark, den var uten trær og fra huset 
kunne man se landskapet omkring. Jeg 
merker at jeg liker at huset ligger som en 
rydning i skogen. Åpent landskap krever 
noe å feste blikket på, mer enn senneps-
gule enger. Hav, sjø, vann, fjell f.eks. 
Nærsikten tiltaler når slikt ikke finnes. 

Honoraret ble avtalt til å være det 
samme som huset kostet. Oi. . . du tegner et 
hus til fem millioner og får fem millioner i 
honorar. Slik skal det være. Du sløser ikke 
med ti millioner.

Jeg vet ikke hva huset kostet den gang, 
men øvelsen er interessant. Gud og mam-
mon. Det ble mye mammon nå. Verre og 
verre. Fra St. Denise er det lett å følge 
sporene via mengden av gotiske katedraler 
til Maison de Verre, glasshuset. 

Foto: AD og Florent Darrault, flickr
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Maison de Verre

Rue St-Guillaume, Paris

1934

ARKITEKT :  P I ERRE CHAREAU ,  
 BERNARD B IJVOET

P lan  toppe tas je
1  åpen t  over  s t ue
2 hovedsoverom
3 soverom
4 bad
5 te r rasse
6 ga l le r i
7  g jes tebad
8 a rbe i ds rom
9 p i ke rom
10 lyskas te re
1 1  kjøkkenhe i s
12  he i s
13  skap
14  bø t teko t t
1 5  bokhy l le r
16  oppbeva r i ng
17  ga rderobeskap
18  dus j
19  t oa le t t
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Glasshuset til kabinettmaker Pierre 
 Charreau. Glassbyggestein, Saint Gobain 
1937- modell, er etter hvert byttet ut med 
nyere, mer stabile og holdbare ditto, men 
de gamle bryter lyset mykere og varmere. 

Maison de Verre er gotisk i sitt vesen 
og uttrykk – mye pga veggenes demateri-
alisering, men også pga av innrammingen 
av murhuset over ved hjelp av det lettere 
materialet stål. Og så var jo byggherren  
en rik kommunist og gynekolog som 
visste å ta seg betalt og behandle sine 
pasienter med respekt og vennlighet. 

Translusens og transparens flettes 
sammen i tyngdekraftens bånd. Pivot-
opphengte dører er montert ute av lodd, 
tyngdekraften overtar for det lille puff du 
gir døren slik at den stille lukker seg og 
stenger for synet, om ikke for lyden. 

Huset er en demonstrasjon av hvilke 
kvaliteter de trappefrie TEK-hus har mis-
tet. De små høydeforskjeller, step stones 
og trinn tilfører rommene egenskaper vi 
savner i det trinnløse samfunn. Plutse-
lig innser du at Le Corbusiers cartesiske 
tilnærming til rommet og konstruksjonen 
er klassisk. Og til lyset.  
Men fargene han bruker er uimotståelige.

Foto: AD

Fasade  f ra  hages i den

Hoved inngangen
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Le Corbusier og hans fetter Pierre 
Jeanneret tegnet flere hus i denne lille 
blindgaten, Docteur Blanche. Men bare 
Maison La Roche (sveitsisk bankmann 
og kunstsamler og Villa Jeanneret ved 
siden av for le Corbusiers hus Albert, 
ble bygget. Begge boligene eies i dag av 
Fondation de Corbusier. 

Le Corbusiers hus er vanskelig å bo i. 
Men Maison la Roche har alltid vært en 
romlig opplevelse. Blikk og bevegelse, 
kunst og romkunst. Men ikke et sted man 
faller til ro og setter bo. 

For det er nemlig flere enn CIAMs 
general sekretær Sigfried Giedeon som 
innså dette; Han kjente Le Corbusier så 
godt at da han skulle bygge sitt eget hus 
i Zürich engasjerte han Marcel Breuer med 
fetterne Emil og Alfred Roth.

Maison la Roche

10, square du Docteur 
Blanche, Paris

1925

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER OG 
P IERRE JEANNERET
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P lan  1 .  e tas je
1  foa j é
2  g jes te rom
3 va k tmes te r
4  ga ras je

P lan  2 .  e tas je
1  ga l le r i
2  gang
3 kjøkken
4 sp i sesa l
5  te r rasse

P lan  3 .  e tas je
1  b i b l i o tek
2 ko t t
3  soverom
4 bad

Ma i son  la  Roche Ma i son  Jeannere t

Da den samme Giedion kom til Oslo og så Ove Bangs villa for 
Ditlev-Simonsen på Ullern utbrøt han: Dette er like godt som Le 
Corbusier, men her kan man jo bo! 

Så tilbake til Maison La Roche; ved den siste oppussing (2009) 
ble det blendahvite huset (svarthvitt foto får ta skylden) malt i en 
bleket rå sienna, en oversettelse av fargeholdningen i den pari-
siske sandstenen. Denne danner en vakker bakgrunn for de mange 
fargene i huset, farger som gjenspeiler seg i det kubistiske, i hvert 
fall det puristiske maleri som Le Corbusier dyrket. 

Huset imponerer, rommet og vandringen inspirerer til dåd med 
driv, mer enn til kontemplasjon og ro. 

Foto: AD
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Sculptures habitacles

Rue des Capucines, Meudon, Frankrike

1962–1966

ARKITEKT OG SKULPTØR ANDRÉ BLOC ( 1896-1966)
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Og så fant vi stedet, men porten var 
stengt og murene høye. Likevel, vi fikk se 
huset som stakk opp over muren, og fra 
naboens høyereliggende terreng hadde vi 
godt innblikk til de herlige teglskulpture-
ne. L’architecture dernière est aujourd’hui. 

Franskmannen André Bloc grunnla i 
1930 arkitekturtidsskriftet L’Architecture 
d’Aujord’hui, ’Arkitektur i dag’. Han var ut-
dannet ingeniør og jobbet i mange år for 
tekniske magasiner. Men et møte med Le 
Corbusier fanget hans interesse for arki-
tektur, og han ble selv en utøver av faget. 
Etter krigen mistet han etter hvert enga-
sjementet for arkitekter mer enn deres 
fag. Han mente arkitekten ikke kunne sitt 
fag, men gikk omkring som en ufaglært 
kunstner som kun drev med banaliteter. 
Han opplevde ubehag med det han kalte 
«det senmoderne» og ble medgrunnleg-
ger av kunstnergruppen Espace, (’Rom’) 

i 1951. Fra 1949 utgav han tidsskriftet Art 
d’Aujourd’hui i håp om å finne en vei 
mot et rikere kulturuttrykk som arkitektur 
alltid vil være en del av.

I 1964 utkom L’Architecture d’Aujord’hui 
nummer 115 med tema Recherches 
 (undersøkelser), hvor, i tillegg til mega-
strukturer (Raumstadt) av Eckhard 
Schulze-Fielitz, byplaner av Candilis, 
Josic og Woods, Hans Scharouns Berliner 
Philharmonie, også Blocs to arkitektur-
skulpturer presenteres. 

Bloc har lagt bak seg en meget intens 
produksjonsperiode og er på slutten av 
sin karriere. Det er derfor spennende 
å se at han både har økonomi og kraft 
til å under søke slike enorme romlige 
 skulpturer som kunne bebos og betredes . 
Artikkelforfatteren, Roger Bordier, beskri-
ver Blocs arbeider som en blanding av 
skulptur og arkitektur med en frihets-

forståelse, ikke i fiendskap mot teknikken, 
men mer som en dialog med det å være 
menneske med en oppvåknende lyst til 
å være pottemakeren som stamper sitt 
jordgulv. Ja, kanskje overhodet å være 
pottemakeren som bestemmer at leiren 
skal gis form og romme et ikke nærmere 
bestemt innhold og likevel være romlig. 

Blocs hus og hage tilhører i dag 
galleri eier Natalie Seroussi som fra tid 
til annet holder åpent for publikum i Rue 
des Capucines i Meudon utenfor Paris. 
 Sculpture habitacles er vanskelig å få 
øye på i den tette skogen i den roms-
lige hagen. I mer enn femti år har den 
friformede hvitslemmede teglskulpturen 
og tårnet i blank, rød tegl stått i vær og 
vind med tiltagende patina. Ruin, hva er 
ditt mål? Vakrere blir du neppe.

Foto: seier+seier, flickr

Huse t  Be l levue  s tod  f e rd i g  i  1952 ,  og  i  mer  enn  f emt i  å r  ha r  B locs  hv i t s lemmede teg lsku lp tu r  og  t å r n  i  r ød  teg l  s t å t t 
i  vær  og  v i nd  i  hagen  som f ra  t i d  t i l  anne t  ho lde r  åpen t  fo r  pub l i kum i  Rue  des  Capuc ines  i  Meudon u ten fo r  Pa r i s
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Notre Dame du Raincy

83, Avenue de la Résistance,  
Le Raincy, Paris 

1923

ARKITEKT :  AUGUSTE PERRET ,  1874–1954
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Det er tidlig søndags morgen og det 
regner. Richard ratter leiebilen trygt ut 
av La periferique ved Porte de Bagnolet 
og snart står vi foran en åpen dør inn i 
Auguste Perrets vakre kirkerom. 

Alterveggens blå glassmaleri ønsker 
deg velkommen inn til gudstjeneste. 
Gulvet følger terrenget som faller av mot 
alteret som reiser seg i katolsk tradisjon 
mer enn ti trinn opp. Kirken ble reist til 
minne om de store tapene i den første 
verdenskrigen og er tilegnet jomfru Maria. 

Små midler og store mål satte brø-
drene Perret, Auguste, Gustave (ingeniør) 
og Claude (entreprenør) på prøve. Men 

det ble i familien, man hadde et ønske 
og en tro på det nye materialet, armert 
betong, og arkitekten tok sjansen på å 
la materialet stå som det var, rått (brut), 
uforfalsket, hverken pusset, malt eller 
kledd med stenplater. 

Bunter av riflete betongsøyler strekker 
seg som skipsmaster og danner det over 
50 meter høye tårnet. Det i seg selv gjør 
ikke denne kirken gotisk, selv om den 
streber. Det er den dematerialiserte veg-
gen med glassmalerier som gir det inn-
trykket. Rommet er 56 meter langt og 20 
meter bredt. Hovedskipet som sideskipet 
har svakt krumme hvelv, men til forskjell 

fra både romansk og gotisk tradisjon er 
hvelvet over sideskipene tverrstilt på 
hovedskipet og tar opp horisontalkreftene 
som var de strebepilarer. 

Betong i vegger, betong i tak og gulv. 
Glassmaleriene er satt i felt som er 
oppdelt i ulike fasonger og bryter lyden 
tilsvarende. Hvelvet over hovedskipet har 
lydhull som til sammen med et stort 
rominnhold er garantist for god akustikk. 
Mange små enkeltdeler er satt sammen 
til et hele mestret av materialenes egen-
farge og -stofflighet, dyktig proporsjonert.

Foto: Binche, wikipedia og AD  

No t re  Dame du  Ra i ncy  b le  re i s t  t i l  m inne  om de s to re  tapene  i  f ø r s te  verdensk r i g
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Richard bor i en øst-vest gående blind-
gate med både én Perret, flere Lurçat 
og noen ukjente, flest av sistnevnte. Til 
sammen et vakkert mylder av by villaer 
med inntrukne forhaver og slette vegger 
som definerer gateløpet. 

Alle husene har studio eller atelier som 
vender mot nord. Dette gir lukket fasade 
på gatens nordside og store åpne glass-
flater på sydsiden. I et slikt studio av 
ukjent merke ble mat og drikke inntatt av 
de tre, tilberedt av den ene med kvinnen 
som ivrig tilskuer, først på handlerunde i 
de lokale herligheter, deretter tilberedelse 
på et kjøkken med tosidig lys fra nord og 
syd og en luke mot vest. Perfekt.

Mallet-Stevens følte seg misforstått og 
forbigått og brente til slutt sine tegninger. 

Gatene med Mallet-Stevens, Lurçat og Perret 
16. arrondissement, Paris

ROBERT MALLET-STEVENS 1886–1945 
ANDRÉ LURÇAT 1894–1970 

AUGUSTE PERRET 1874–1954

Ma l le t-S tevens :  Hô te l  Ma r te l ,  
10  rue  Ma l le t-S tevens  ( 1927 )
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Men det hadde han ingen grunn til. Han 
var et forbilde for Le Corbusier, som snek 
seg rundt på byggeplassene etter mørkets 
frembrudd for å se hvordan mester-
byggere bygger sine hus. 

M-S visste mye LC ikke visste. M-S var 
mer nobel, mer nøye, mer barn av sin tid, 
og tidsånden var den dekorative stil, Art 
Deco, som husene hans syder av. Men 
det dekorative er integrert som intarsia, 
detaljene stilsikre og komposisjonene 
overlegne. 

Hadde jeg glemt dette? Nei, jeg husker 
min første reise til Paris i 1970. Og alle 
de andre, men ingen var så tett og 
nytende som denne, sier jeg som elsker 
å reise med studenter på studietur til de 
rareste steder, sjeldnere nå.

R icha rds  ga te  m/ Lu rça t ,  Pe r re t  m . f l .

Ma l le t-S tevens :  Hô te l  Ma r te l


