Trans for masjon: Ny vinterhage i quartier du Grand Parc, Bourdeaux. 2015. Arkitekt: Lacaton & Vassal, Druot, Hutin
Foto: © Lacaton & Vassal, Druot, Hutin
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Det ufullstendige som arkitekturuttrykk
Av J ørgen J ohan Tandberg

På et arrangement i Oslo Arkitektforening
møttes unge arkitekter fra Paris til
samtale. Tema var fransk samtidsarkitektur, og situasjonen franske arkitekter
praktiserer i. Til forskjell fra omstendighetene for bare noen få år siden, der
man så store investeringer i offentlige
prestisjep rosjekter, er betingelsene for
dagens arkitekter radikalt endret: franske
arkitekter jobber, som historiker Philip
Ursprung litt dystert skriver, i "ruinene
etter velferdsstaten", med kraftig reduserte offentlige investeringer i arkitektur.
Dette krever en stor faglig omstilling,
både i praktisk arbeidsmetode og i søken
etter et arkitekturens svar på tidsånden.

Et uttrykk som ble gjentatt var arkaisk
modernisme – bygningstyper fra modernismen pragmatisk utført i dagens byggeskikk, men der den ferdige bygningen har
et uttrykk av ufullstendighet, gjerne på
grensen til ruinestetikk, med eksponerte
betongkonstruksjoner og enkle påhengte
metallfasader.
Sosiologen Ulrich Bech introduserte
i en tekst fra 1986 begrepet refleksiv
m odernitet. Han argumenterer for at
moderniteten aldri ble avløst av en
annen tidsalder, som postmodernitet eller
metamodernitet. Derimot fant den måter
å fornye seg ved å reagere mot sin egen
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Vår faste spaltist, arkitekt MNAL
Jørgen J. Tandberg (f. 1983)
er utdannet ved Architectural
Association School of Architecture i
London og har siden studert urbanisme
ved Berlage Institute i Rotterdam.
Han underviser nå
ved Institutt for arkitektur på AHO i tillegg
til å drive egen praksis
i Oslo. Kontoret står på
NALs 'Wildcard'-liste,
og inngår i Nasjonale
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byggekunstspalten –
begge arkitekter, begge
ansatt ved AHO:
Jørgen Tandberg og
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Studiorom i Ecole d'architecture, Nantes, 2009. Arkitekt: Lacaton & Vassal.
Foto: ©Lacaton & Vassal
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tilstand, som en serie revolusjoner eller
kriser. Industrisamfunnet var utgangspunkt for moderniteten, men oppløsningen av industrisamfunnet var ikke et
tegn på modernitetens slutt. Industri
samfunnet ble avløst av risikos amfunnet
– økt vektlegging av individualisme i
forbrukers amfunnet gjorde at kilder til
mellomm enneskelig solidaritet som
hadde oppstått med industris amfunnet,
som kjernefamilien og den europeiske
velferdsstaten, ble faset ut. Med denne
utviklingen fulgte økende økonomisk og
sosial ulikhet.
Prosjektpresentrasjonene i dette nummeret av m+b tar for seg ett mulig svar
på hvordan modernismen, som modernitetens uttrykk gjennom arkitektur og design,
tilpasser seg en ny økonomisk virkelighet.
Min påstand er at i arbeidene til noen
unge franske arkitekter kan vi selv i dag
finne en 'sann' avant-garde-modernisme.
Med dette mener jeg at de, på samme
måte som de heroiske modernistene fra
1920-tallet, ikke direkte motsetter seg
samfunnsutviklingen, men har idealer om
å skape en ideell sameksistens mellom
arkitektur, teknologisk utvikling og menneskenes liv. De unngår dermed historiske
referanser på vegne av et teknisk form-

språk, men med en 'povera'-estetikk, der
alt fremstår pragmatisk og uforfinet.
Arkitektene som presenteres her
er selvbevisste på hvilke aspekter av
1900-tallets modernismekritikk de ønsker
å adressere, og hvilke som oversees.
Særlig spesielt er at de ikke fornekter
rot og hverdagsobjekter uten estetiske
kvaliteter, men anerkjenner det dekorative
potensialet i levd liv – tilstedeværelsen
av beboerens tilfeldige eiendeler forsterker inntrykket av bygninger som skal
opptre som infrastruktur for situasjoner i
kontinuerlig endring, heller enn statiske
'mesterverk'.

Mer lys, mer plass
Denne spesielle typen fransk arkitektur
innledes med Lacaton Vassal. Firmaet,
opprinnelig grunnlagt i 1986, er blant
annet kjent for Grand Parc, oppgraderingen
av to boligblokker i Bordeaux. Leiligh etene
fikk nye utenpåhengte vinterhager, som
økte boligenes areal, brakte mer lys inn i
bygningene og endret beboerenes bruksmønstre. Dette er en bokstavelig arkitektur – arkitektur som med enkle praktiske
endringer har en positiv innvirkning på

livene til beboeren, og slik evner å bli et
verktøy for å utjevne sosiale forskjeller.
Lacaton & Vassal forklarer sine interesser i arkitektur ved å påpeke at de tidlig
i sin karriere arbeidet i Afrika: her så de
hvordan man gjennom primitive, praktiske
intervensjoner kan gjøre menneskers liv
enklere. Arkitekturen er for dem ikkeautonom og skal ikke leses separat fra
samfunnet og det sosiale. Den handler ikke
så mye om 'seg selv' som kunstform, men
defineres mer direkte av sin situasjon.
Et annet kjent prosjekt, a rkitektskolen
i Nantes fra 2009, består av en stor,
elementbygget betongstruktur som lukkes
delvis inn i aluminiumsrammede glass
fasader. Konstruksjonen skaper forskjellige
romlige opplevelser med en variasjon
av himlingshøyder og størrelser. På
tross av å være et nybygg har skolen
flere av egenskapene til et ombyggings
prosjekt; tvetydige rom med en 'loose fit'
m ellom program og arkitektur, neds trippet
konstruksjon og en ad hoc-følelse av
rominndelere som gjør at bygget fremstår
i en tilstand av kontinuerlig endring. Overflatebehandlinger og finesse i detaljering
er nedprioritert i budsjettet og heller
erstattet med et overskudd av plass og lys
til brukerens disposisjon.

Sosialboliger, Rue Stendhal, 2017. Arkitekt: Studio Muoto (side 59)
Foto: Maxime Delvaux, utlånt av arkitekten

- De arbeider med offentlige prosjekter
og et sosialt program.
- De benytter seg gjerne av standard
løsninger ('katalogarkitektur'), heller
enn spesiallagde detaljer, og curtain
wall heller enn massive fasader.
- De benytter armert betong som
bærende konstruksjon, og lar overflater
forbli eksponerte i interiøret der det er
mulig. Betongkonstruksjonen fremstår
permanent, alt annet flyktig.
- De benytter seg av repetisjon uten
variasjon og materialenes egne kvaliteter som dekorativt tema.
- Bygningene gjør sjelden forsøk på å
imitere omkringliggende bebyggelse
for å passe inn, men gir tyngde til
sine sosiale programmer gjennom å ta
plass. De fremstår gjerne som unntak
i den eksisterende bystrukturen, og får
dermed et uttrykk av aktivisme.
- På tross av at punktene over skulle tilsi
en selvhøytidelig seriøsitet, fremstår
arbeidene ofte uformelle og lekne i
form og uttrykk. Dessuten er disse
prosjektene ofte relativt avanserte som
form: enkelhet er metoden heller enn
målet med arkitekturen.

Det er fristende å lese Muotos og
B ruthers arbeider inn i fortsettelsen av
en spesiell fransk tradisjon av kontinuerlig opplysningstid - fra Haussman til Le
Corbusier – der idealene er mer lys, luft
og plass til den generelle befolkningen,
massene, og der en pragmatisk holdning
til byggeteknikk og masseproduksjonens
muligheter leder til sosial frigjøring og
forbedret levestandard. Det har frembragt en arkitektur som går på tvers av
tradisjoner, og som er ikke-elitistisk og
sjelden tradisjonelt vakker. Deres verdens
bilde er tilsynelatende i opposisjon til
kulturpessimismen til for eksempel den
franske forfatteren Michel Houllebecq.
Et eksempel er Bruther sitt kultur og
idrettsbygg i St. Blaise, som gir et mulig
svar på hvordan offentlig infrastruktur
som sosial intervensjon kan se ut uten å
være truende. Prosjektet består av en høy
paviljongaktig bygning i fem etasjer med
tilhørende fotball- og basketballbaner.
Det ligger i et mindre velstående område
av Paris, med høy befolkningstetthet og
få rekreasjonso mråder. Her kompletterer
det den oppløste bystrukturen; ikke ved å
definere gateløp, men ved å sette seg midt
på en åpen plass og definere byrom rundt
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Yngre kontorer som jobber med offentlige
prosjekter i tradisjonen etter Lacaton &
Vassal, særlig Studio Muoto og Bruther, tar
seg større friheter med form – de lager
mer form, mer programspesifikk a rkitektur
– men jobber også med en begrenset
materialpalett, enkle detaljer og stramme
budsjetter. De bygger nye, relativt store
modernistiske prosjekter som dyrker det
samme uttrykket av ufullstendighet og
flyktighet.
Et eksempel er Studio Muotos sosial
boliger i Rue Stendhal i Paris. Bygningen er
en langstrakt lamell med en svak vinkel
i snittet mot østfasaden, som gjør at
planene trapper seg inn oppover i etasjene.
Mot øst og vest er det utvendige, hvite
persienner. Disse dekker hele fasaden og
kontrolleres individuelt av beboerne og
gir et konstant spill av åpne og lukkede
elementer som endrer seg gjennom døgnet
og årstidene. Det er en enkel effekt, her
utnyttet til fulle for å signalisere brukerens evne til å påvirke arkitekturen og
slik motvirke den statiske ovenfra-ogned-holdningen som tradisjonelt har blitt
sosialboliger til del.
Rent teknisk har virket til Muoto og
B ruther noen likhetstrekk:
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Kultur- og sportssenter i St. Blaise. Arkitekt: Bruther. Foto: Filip Dujardin (utlånt av arkitekten)
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seg selv. Formen på paviljongen fremstår
både høyreist og uformell samtidig, både
pragmatisk og ufarlig leken. I sin kontekst
virker bygningen bevisst malplassert, og
sier slik noe om en evne til å fri seg fra
fortidens ballast der det er nødvendig.

Åpen komposisjon
Sveits har de siste tiårene gitt populærarkitekturen en lang rekke e nkeltstående
'komplette' objekter: bygningene til
Valerio Olgiati og Peter Märkli er 'frosne'
komposisjoner i tradisjonen etter Le
Corbusiers puristiske malerier, der ingen-

ting kan tas bort eller legges til uten at
komposisjonen faller sammen.
Selv om disses kvalitet ikke på noen
måte representerer den gjengse produksjonen av bygninger i verden, har de vært
definerende for smaken til en stor del
av vest-Europas arkitekter og arkitekt
studenter. Dermed er de franske prosjektene som presenteres her forfriskende i
sin mangel på såkalt 'lebensfeindlichkeit':
det er ikke-totaliserende arkitektur. Ved
å stille seg til disposisjon for fremtidige endringer unngår bygningen å bli et
fetisjobjekt. Litt svulstig kan vi si at det
ufullstendige har et underliggende utrykk
av fremtidshåp: det kommuniserer et

potensial, hva det kan bli, og er åpent for
noe bedre.
Den pragmatiske holdningen til bygge
teknikk og detaljering i disse arkitektenes
arbeider bør ikke sees som primitiv, men
kanskje realistisk i en tradisjon etter
Venturi, der det hverdagslige og lav
kulturelle som ikke pretenderer å ha en
egen kunstnerisk verdi, omdefineres som
vakkert og approprieres i et kunstnerisk
virke.
Slik Learning from Las Vegas tok for
seg bruken av skilt og neonlys som arkitektonisk virkemiddel i byens hovedgate,
har Paris-kontoret Studio Muoto i sitt
undervisningsarbeid på arkitektskolen i
Paris Malaquais utarbeidet forskningsprosjektet 'gas-station urbanism', som
studerer den uformelle formen for sosialt
samhold som oppstår mellom fremmede
på bensinstasoner i Sentral- og VestEuropa. Dette er en feiring av kollektivitet
i møte med moderne rotløshet og fremmedgjøring, og denne post-dystopiske
holdningen kjennetegner også deres
arbeider.

Sosialboliger og krisemottak i Rue Stendhal
Paris, Frankrike, 2017
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I en rolig boliggate i 20 arrondissement i
Paris har Studio Muoto prosjektert en langstrakt lamell i syv etasjer, som inneholder
sosialboliger og krisemottak samt en
barnehage i første etasje.
Lamellen er plassert på østsiden av
tomten, langs fortauet som en bygård,
slik at resten av tomten danner en stille
inngjerdet bakgård. På tross av å ligge i et
tettbefolket strøk vender bygningen mot et
rolig grøntområde i øst.
Bygningen er brutt i to volumer, med
tre kjerner og en rømningstrapp. Deler
av prosjektet er arrangert med ensidige
boliger langs korridor, deler som en
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Kilder:
Arkitekten, www.studiomuoto.com
Foto: Maxime Delvaux, utlånt av arkitekten
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trespenner med både gjennomgående og
ensidige boliger i forskjellige størrelser.
Boligene er generelt rasjonelt organisert,
med sirkulasjonsområder og våtrom i
senter av bygget og balkonger langs østog vestfasadene.
Fra tredje etasje trapper bygningen seg
innover i kortsnittet. De utvendige persiennene er gitt en helning som motvirker den
litt harde 'ziggurat'-formen, og gir en heller rolig og avbalansert form. Siden disse
persiennene dekker hele fasaden, blir
bygningens karakter fra avstand et spill av
kvadratiske hvite persienner og kvadratiske
sorte vindusflater. Dette, sammen med de
heldekkende balkongene fylt med planter
og utemøbler, gir bygget et inntrykk av å
være under brukerens kontroll.
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Anlegget omfatter 35 leiligheter, bar nehage med 66 plasser, et krisemotta k med 59 plasser samt 32 parkeringsplasser
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'Public condenser'
Paris-Saclay,
Frankrike, 2016
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Bygningen i universitetsområdet ParisSaclay inneholder offentlige programmer
som idrettsbaner, terrasser, parkering,
restaurant og kafé. For å begrense fot
avtrykket er programmet organisert
vertikalt i en enkel, men ekspressiv
betongstruktur.
Den rektangulære betongkonstruksjonen
har syv akser i lengderetningen og tre i
bredderetningen, i et regulært grid som
gir søylepunkter og bjelker. Betong
konstruksjonens aksenett er på taket
videreført i stålsøyler og -bjelker med
netting spent imellom, og dette definerer
rom for sportsbaner. Den åpne toppetasjen er med på å gi bygningen en karakter
av ufullstendighet, som om den er under
oppføring. Sett bort fra et dobbelthøyt
rom i den ene kortenden har bygget
samme dekkeavstand oppover i etasjene.
Plasseringen av fasaden, som noen ganger er utenpåhengt, noen ganger satt inn
i konstruksjonen, gir allikevel en følelse
av forskjellige himlingshøyder og varierte
utkraginger mellom etasjene.
Muoto ønsket å skape en enkel og
robust bygning som skulle være avhengig
av lite teknikk for å fungere. Dette skal
gi anlegget bedre muligheter for å endre
program over tid. Betongkonstruksjonen er
tung og bestandig, resten kan oppgraderes
eller bygges om.
Kilder:
Arkitekten, www.studiomuoto.com
Foto: Maxime Delvaux, utlånt av arkitekten
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Bygningen rommer restaurant, kafé, innendørs og utendørs idrettsanlegg og publikumsområder samt parkering
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Kultur- og sportssenter St. Blaise – Paris, Frankrike, 2014
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Plan 1

JH

våtrom og møterom. Kjernen er asymmetrisk plassert i planen, slik at den skaper
en korridor langs den ene hovedfasaden,
og store innvendige bruksarealer mot den
andre. På det meste er det fem etasjer,
men store arealer er dobbelthøye. Konkave fasader på langsidene gir en mykere
form mot omgivelsene.
Det mest definererende grepet for
opplevelsen av de innvendige rommene er
utformingen av den eksponerte betongkonstruksjonen. Foruten trappekjernen
består den av betongdekker med bjelker,
og et system av plasstøpte, diagonale
søyler som forgrener seg over etasjene,
plassert direkte innenfor glassfasaden. Her
er konstruksjonen brukt for å gi karakter

til de enkle, åpne planene. Mønsteret konstruksjonen skaper er såpass grovmasket
at det kun kan leses utenfra, inne leser
man kun bruddstykker av systemet. Aller
mest minner denne effekten om Kazuyo
Shinoharas kjente 'House in Uehara' og
'House in a Curved Road', der han bevisst
brukte betongkonstruksjonen til å skape
en mer kaotisk opplevelse av eneboligen;
man 'levde med konstruksjonen' som i
interiøret skulle symbolisere og gjenskape
effekten av det urbane kaos som huset
befant seg i.
Kilder:
Arkitekten, http://bruther.biz
Foto: Julien Hourcade og Filip Dujardin
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Dette anlegget, en del av det offentlige
'Grand Projet de Renouvellement Urbain',
tilfører flere offentlige funksjoner i et
tettbefolket nabolag i Paris.
Bygningen ligger på en åpning i den
tette bystrukturen, plassert slik at man
opprettholder viktige siktlinjer mellom
gater som grenser mot plassen og andre
offentlige funksjoner som barnehage
og barneskole. I uttrykk tilpasser den seg
på ingen måte omkringliggende bygninger, men fremstår heller som en høyreist
glassp aviljong i begivenhetenes sentrum,
omgitt av boligbygg fra 70- og 80-tallet.
Bygningen har et rektangulært fot
avtrykk, og internt er den organisert med
en stor kjerne med vertikal sirkulasjon,
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25 boenheter i rue Pelleport
Paris, Frankrike, 2017

mur +
betong

4 • 2019

A RKITEKT : BR UTH ER

66

Dette tidlige prosjektet fra Bruther er
et resultat av en konkurranse avholdt i
2009. Det består av to volumer som kiler
seg inn i en irregulær tomt som smalner
mot et hjørne. På et vis er det et typisk
byreparasjonsprosjekt, som reetablerer en
kontinuerlig fasade for forbipasserende
på bakkeplan. Det har allikevel vært en
vanskelig oppgave, siden omkringliggende
bebyggelse har store høydeforskjeller, og
bygningen får fasader mot gater med stor
nivåforskjell seg imellom. Dette er løst
ved at bygningen tar opp vinkler fra de
forskjellige gatene, og dette gir et irregulært formspråk der to spisse volumer
er bundet sammen og skaper en skjermet
bakgård mellom seg.

På tross av at de to volumene er
organisert på samme måte, med en sentral trapp- og heisekjerne i den dypeste
delen av planen, er volumenes karakter
mot gaten veldig forskjellig. Det høyeste
volumet møter en støyende bilvei med
utenpåliggende vinterhager som dekker
hele fasaden, det minste volumet vender
mot en roligere gate med åpne balkonger.
Trappingen av anlegget er utført slik at
bakgården ligger på nivå med det laveste
terrengnivået utenfor, som også har den
roligste gaten med minst trafikk.
Byggeprosjektet er gjennomført med et
budsjett på ca. 20.000 kr/m 2, noe som
visstnok er typisk for denne typen sosiale
boligprosjekter og uttrykker en 'economy

of means' som har blitt et av Bruthers
varemerker. 
Sosialboligenes karakter er preget av
betongkonstruksjonen som består av
bærende og avstivende endevegger og
skillevegger mellom leilighetene, samt
et søyle-bjelkesystem som er eksponert
internt i leilighetene. Dette gir åpne, lyse
rom som er fleksible for møblering, men
som allikevel har mye karakter. Samtlige
boliger har generøse balkonger, og de
fleste har en vakker utsikt over Paris.

Kilder:
Arkitekten, http://bruther.biz
Foto: Julien Hourcade
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Sett fra sydøst

Gårdshus i Lot-et-Garonne
Aquitaine, Frankrike, 2012
A RKITE KT : GE N S – v e d J ean-Bap t iste F r i o t
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Opprinnelig gårdshus
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Prefabrikkerte betong kar napper settes inn i steinfasaden

Sett fra sydvest
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Det unge kontoret GENS fikk i oppdrag å
rehabilitere en avsidesliggende og forfallen familiegård, med et hovedhus i stein
på ca. 500 m 2.
Planløsningen har fått et enfilade
system av enkelthøyde og dobbelthøye
rom, med nye fleksible vegger som åpner
seg for å definere uventede romlige
sekvenser. Endringer i interiøret er utført
i tre.
Utvendig er det mest definerende
aspektet bruken av prefabrikkerte betongelementer som settes inn i steinfasaden
og skaper primitive karnapper. Disse
bryter med den eksisterende bygningens
tradisjonelle form, og gir inntrykk av
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3–4 meter lange og 1,5 meter høye kar nappenr erstatter de originale små vinduene
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Sett fra syd

Fasade nord

Fasade syd

Snitt
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Plan 2. etasje

bionikk, mekanisk forbedrete kropps
deler. Karnappene er mellom tre og fire
meter lange med en innvendig høyde på
halvannen meter og erstatter de små vinduene i originalbygget. På grunn av størrelsen blir de en mellomting mellom rom
og vindu, halvveis mellom ute og inne,
og bryter med den definitive og tradisjonelle romforståelsen i den eksisterende
gårdsbygningen.
Kilder:
Arkitekten; Jean-Baptiste Friot,
www.gens.archi
Foto: Jean-Baptiste Friot
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Plan 1. etasje

Rommene i uthuset ligger på rad og rekke; vaskerom, toalett/dusj og verksted/oppholdsrom

Uthus i Toulouse
Frankrike, 2018
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Glass fasaden vender mot ba khagen. Det er fem faste glass felt, to franske dører og to topphengslede luftevinduer.
Stålstrukturens rytme tilsvarer størrelsen på rommene

72
Oppholdsrom/verksted med plasstøpt fundament, gulv og arbeidsbenk, murte vegger

Gjerdet og det
opprinnelige
hageskjulet
ble revet og
erstattet med
et nytt uthus på
40 m 2 , der ny
hagemur utgjør
veggene på
tre sider

En stålstruktur av galvaniserte i-p rofiler støtter et korrugert, galvanisert stålta k

rytme tilsvarer størrelsen på rommene
som ligger ved siden av hverandre, med
vaskerom, toalett og dusj og oppholdsrom/kontor, alle med glassflater ut mot
bakgården. Glassveggene er underdelt
i en stor-liten-stor-liten rytme, der de
små flatene er dører eller lufting, de
store er fastfelt. Både rominndeling og
konstruksjon er strengt rasjonelle, og alle
bygningselementer får gjøre 'sin jobb' på
enklest mulig måte.
Kilder:
Arkitekten, https://bast0.com
Foto: BAST
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Dette prosjektet av BAST er et enkelt
uthus innerst i en langstrakt bakgård i
Toulouse. Nye hagevegger murt i betongblokker definerer hagens perimeter og
skjermer den fra omgivelsene. Disse
definerer også tre av fire yttervegger for
uthuset.
Deler av uthuset graves i underkant
av én meter ned, noe som gir forskjellige nivåer i rommene, med en eksponert betongbase og såle samt en stor
arbeidsbenk i betong. En stålstruktur
av i-p rofiler, som en ramme, støtter et
korrugert ståltak og en glassfasade som
vender mot bakhagen. Stålstrukturens
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Deler av
uthuset
er gravd i
underkant av
én meter ned,
noe som gir
ulike nivåer i
rommene
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