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Høsten 2012 oppholder jeg meg i Roma i forbindelse med et masterkurs ved Arkitektur- og
Designhøgskolen i Oslo. En del av kurset består i å prosjektere av en ny kunsthall i kjernen av det
historiske sentrum, innkorporert i ruinen av Basilica di Massenzio på Forum Romanum. For å kunne
jobbe meg inn i et slikt prosjekt var det nødvendig for meg å gjøre et godt forarbeid, og som et
ledd i dette forarbeidet dro jeg og en medstudent, med god hjelp fra AFAGs reisestipend, en helg til
Venezia. Hensikten med denne studieturen var dels å oppleve byen, både som skattkiste for store
mengder vakker kunst og arkitektur, og som utstillingsobjekt i seg selv. Det var også på grunn av
Arkitekturbiennalen, som i år er kuratert av David Chipperfield, at vi la turen til Venezia. Jeg var
svært nysgjerrig på hvordan biennalens mange medvirkende arkitekter ville svare på årets tema,
som er "Common Ground".
Vi ankom Piazzale Roma sent på kvelden, og vandringen igjennom byen til hotellet på Campo
Santa Margherita var mørk og magisk, uten verken kart eller kompass. På plassen var det derimot
et yrende liv. Campo Santa Margherita, ble jeg senere fortalt, er et populært sted for studenter på
kveldstid, med sine mange kafeer og barer og en uformell stemning. Plassen har ingen
monumentale bygninger som skriker etter oppmerksomhet - den er seg selv nok.
Den påfølgende dagen sto Biennalens éne del for tur - Giardini, den store parken øst i byen, der
paviljongene fra ulike land stiller ut sine utvalgte prosjekter og installasjoner med innbyrdes
temaer linket opp til biennalens hovedtema. Den nordiske paviljongen, som i år feirer 50 år, må
nevnes aller først. Med temaet "Lighthouses" viste Sverre Fehns paviljong fra 1962 en rekke
modeller og objekter, eller "konseptuelle hus" som hver i sær hadde spennende og unike
formkvaliteter, og som fungerte usedvanlig godt sammen og i samspill med paviljongen for øvrig.
Kuratoren for paviljongen selv, Peter MacKeith, bruker ordene "Lys, materiale, struktur, rom, natur
og atmosfære" (arkitektnytt.no, 28. juni 2012) for å beskrive årets utstilling. Den nordiske
paviljongen hadde en særlig "nordisk magi" over seg - en magi som jeg kjente igjen, som ga en
helt spesiell gjenklang i meg selv, en gjenklang av noe kjent.
Jeg tok meg også usedvanlig god tid i Japans paviljong. På oppdrag fra Toyo Ito har tre unge
arkitekter og en fotograf gått sammen med ofre etter tsunamien i Japan 2011 for å jobbe med
måter å bygge nye hjem i de katastroferammede områdene. Under arbeidstittelen "Architecture.
Possible here?" har de bygget et "Home for all", et hjem for alle - et sted der folk kan sove, spise
og være sammen. Paviljongen var fylt til randen av modeller, som alle bar preg av å ha blitt
bearbeidet for hånd, med ekte omtanke for prosjektet. Her er alle på samme lag, på samme side
og har samme intensjoner; "Builders became residents, residents became builders". Det får en til å
tenke.
I den gjenåpnede, lille, finske paviljongen designet av Alvar Aalto luktet det treverk - svært
passende i og med at dette er det mest brukte byggematerialet i Finland. Utstillingen heter også da
"New forms in wood", og inneholder presentasjoner av flere ulike prosjekter tegnet av av unge,
finske arkitekter som bruker tre som hovedmateriale (Kilden teater- og konserthus i Kristiansand,
tegnet av ALA ARCHITECTS, var ett av dem). Utstillingen lot en komme tett innpå prosjektene,
som framsto som nære og håndgripelige, selv om flere av prosjektene er i relativt stor skala.
De siste paviljongene jeg vil nevne er den amerikanske og den polske. Den amerikanske, fordi den
presenterte en rekke små og store prosjekter, ikke bare direkte innenfor arkitekturfaget, men også
inenfor politisk gatekunst, ulike "Guerilla-prosjekter" og generelt mange spennende ideer plassert
utover i en skog av hengende plansjer i store, åpne rom. Den polske paviljongen var dens rake
motsetning: med lyd som tema gikk utstillingen kun ut på opplevelsen av rommet, hvordan lyder
forplanter seg i et rom og hvordan de endres avhengig av hvor i rommet du befinner deg. En nisje i
veggen skaper en atskilt lydboble for den som trer inn i den. Rommet var tomt og gråmalt, og det
eneste som fylte det var lyder.
Dessverre ble besøket i Giardini noe avkortet i forhold til det som var planen - på grunn av et
kraftig regnskyll som vedvarte hele ettermiddagen. Det ga oss derimot mer tid til å være mer i
Venezia. For det er virkelig en annen verden utenfor utstillingsområdene. Det er en verden av
vann, lukter og lyder og kaos som ikke slipper inn i de ordnede formene i Giardini og i Arsenale. Og
det er noe man bare er nødt til å prioritere om man først er på denne øya. Ettermiddagen ble en
vandring på kryss og tvers, over bruer og gjennom våte smug på høyvannsplattformer, inn i kirker

og forretninger og lune kafeer med tusen sorter kaker. Det ble tapas med fisk og skalldyr, prosecco
og pizza. Da vi neste dag tråklet oss i retning Arsenale var vi allerede nesten mette av inntrykk.
Men sulten meldte seg igjen umiddelbart etter at vi tråkket inn i første utstillingsrom.
For meg var utstillingen i Arsenale uten tvil biennalens høydepunkt. Utstillingslokalene, de gamle
venezianske båthallene, gir en god flyt gjennom rom på rom der variasjonen i selve utstillingen er
stor, men rammen rundt er den samme. Og rammen er etter min mening perfekt for en såpass
mangfoldig utstilling som dette er.
Norman Fosters "Gateway" var en lettere hypnotisk opplevelse - rommet var mørkt, og tusenvis av
lysende tekstfragmenter og navn på kjente arkitekter krøp bortover på gulvet mens film ble
prosjektert på veggene. Interessant var også et prosjekt av O´Donnell + Tuomey: en 1:1 modell
av en såkalt "Vessel", et ord som i denne betydningen er vanskelig å oversette. Den abstrakte
konstruksjonen er bygget opp som et gitter av stablede treklosser og er ment å være et sted for
kontemplasjon. Du kan bevege deg inn i den og oppleve hvordan ulike vinkler rammer inn sikten
og gir vakre sjatteringer av lys fra mange kanter.
I et annet rom har arkitekt Peter Märkli i samarbeid med Steve Roth undersøkt to av
arkitekturhistoriens hovedmotiver, her i en sterk samklang - den stående menneskefiguren og den
klassiske søylen. I et rom som allerede fra før er smykket med runde, kraftige søyler fra tak til gulv
er abstrakte menneskelignende skulpturer oppstilt på gulvflaten rundt, og sammenhengen blir
veldig slående.
I "Museum of Copying, som kanskje var det mest interessante rommet i hele Arsenale, viser
forskjellige arkitekter ulike eksempler på kopieringens nærvær i arkitekturen, som i Cino Zucchis
"Copycat - Empathy and envy as form-makers", og i den store gipsmodellen av Villa Rotunda arkitekturhistoriens kanskje mest kopierte bygning. Fenomenet kopiering er en tankevekkende og
logisk link til det overordnede Common Ground-temaet - en felles grunn, et felles ideal, variasjoner
over et felles tema.
I konkurransen om beste utstillingsrom står også den uovertruffent sterke utstillingen "Pictographs
- statements of contemporary architects". Arkitekten Valerio Olgiati har bedt en rekke arkitekter
om å velge ut et knippe bilder, og disse bildene kan i prinsippet avbilde hva som helst. Bildene skal
referere til noe som for den enkelte arkitekt er essensielt for deres praksis og som inspirasjon for
deres arbeid. Bildene gir et innblikk i arkitektenes "visuelle verden". Utstillingen er enkel, ærlig og
gir tilskueren nettopp et innblikk i "mennesket bak arkitekten". Her sto jeg lenge, og oppslukt i
tanker betraktet jeg bilder av alt fra vill natur til middelalderkirker til tomme rammer.
Utstillingen i Arsenale var høydepunktet fordi den fikk meg til å tenke videre, forbi tanken om
arkitektur som funksjon og fysiskk og estetikk. Utstillingen viser at arkitektur har så mange flere
fasetter enn dette. Å se dette så tydelig var både befriende og usedvanlig inspirerende.
Etter to hele dager på biennalen tilbragte vi en dag til i Venezia. Det eneste målet med denne
dagen var å gå oss vill - og det klarte vi mer enn en gang. Vi var også innom Scuola Grande di San
Rocco som blant annet huser et knippe av Tintorettos vakreste malerier, kirken Santa Maria
Gloriosa dei Frari, der Tizians altertavle kan ta pusten fra hvem som helst, og San Salvador med
nok et slående Tizianbilde. På Giudecca stormet vi igjennom en utstilling som tok for seg Carlo
Scarpas glasskunst (Venini. 1932-1947) og Jan Gehls utstilling om "Livet mellom bygningene". Vi
var definitivt mette da vi satte oss på bussen som tok oss til flyplassen. Jeg for min del tok med
meg mengder av inspirasjon og ideer tilbake til Roma, og kommer uten tvil til å kopiere både det
ene og det andre.
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