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Brasil 2014
Brasília, Bloco O
Vi var et reisefølge på syv personer fra NTNU som reiste i sammenheng med et seminar på studiet
kalt «Arkitekturteoriens Historie C». Alle hadde valgt seg et bygg eller bygningsmiljø i Brasil så
reiseruten ble lagt opp etter hvor de forskjellige oppgavene var plassert. I mitt tilfelle hadde jeg med
Katarina Harbækvold valgt å studere Brasília som byplan, med hovedfokus på en boligblokk i SNQ
407, bloco O. Formålet med denne reisen var å få studere et bygg eller et bygningsmiljø, og dermed
få muligheten til å skrive en akademisk tekst samtidig som man fikk øvelse i analyse og drøfting av et
bygg eller byplan(bymiljø).
Reisen gikk først til Rio de Janeiro 29. desember 2013. Alle møtte spente på Oslo lufthavn med store
ryggsekker og passet i hånden. Det ble forsikret en siste gang at alle hadde med billettene sine,
forsikringer, bankkort og pass. Vi var nødt til å mellomlande i Paris, men dette var problemfritt med
bare en og en halv time og vente før flyet gikk videre. Flyet tok av fra Paris kl 11.30 og landet kl 08.00
i Rio de Janeiro. Reisen tok ca. 11 timer og det var så vidt vi husket å stille klokka tre timer tilbake fra
norsk tid. Turen gikk problemfritt med masse filmer å velge blant og servering av overraskende god
flymat. Hadde sovet nesten fem timer så dette var heller ikke noe problem.
Rio de Janeiro møtte oss med stor larme, masse folk, en utrolig stor trafikk og ikke minst en varme
man kan forvente i en badstue. Da vi endelig kom oss til hostellet hadde vi prøvd i en halv time å ta
ut penger fra 10 minibanker som ikke var særlig behjelpelige, funnet bussen inn til sentrum med et
veldig lidenskapelig par på den andre siden av oppgangen og en svett og slitsom tur fra
bussholdeplassen og opp noen altfor bratte bakker. Første møte med Rio var slående.
Vi var i Rio de Janeiro i fem dager. På denne tiden hadde vi fått oppleve en fantastisk nyttårsaften. De
sier det oppholder seg to millioner mennesker på den av de største strendene, Copacabana, for å se
på det 15 minutter lange fyrverkerishowet. Det var så mange mennesker at jeg ikke kan forestille
meg hvor mange de egentlig var. Vi var oppe på Sukkertoppen og Kristusstatuen. Tok også en ferjetur
over til Niteroi der MAC lå, museet for moderne kunst, som tre av reisefølge hadde valgt å skrive om.
Vi hadde en hel dag med Oscar Niemeyer sightseeing etterfulgt av noen timer på stranden. Denne
stranden var i motsetning til mange av strendene i Rio ikke full av søppel i vannet og i sanden. Vi
måtte ligge en del i skyggen pågrunn av den sterke sola. Fikk senere vite at det var hetebølge i Rio og
at temperaturen var svimlende høy. Var opp til 40 grader og det ble ikke kaldere enn 20 grader på
natten. Til og med de lokale måtte bruke solkrem som de så fint formulerte det. Møte med den
uventede sterke sola førte til kraftig solbrenthet den første dagen og hamstring av solkrem med
faktor 50.
Så gikk turen til Brasília 03.01.2014. Byen har en modernistisk byplan og ble bygd på 50-tallet på bare
fem år. Dette er en by som er tilrettelagt for de store monumentale statsbyggene i bysentrum og ikke
minst bilen. Man måtte kjøre, i vårt tilfelle ta taxi, hvor enn man skulle. Gangstier var ikke
eksisterende.

Jeg og Katarina hadde fått kontakt med en svensk/brasiliansk arkitekt kalt Frank Svensson som bodde
i superquadraene i Brasília. Vi fikk et møte med han hvor han fortalte historien om hvordan Brasília
ble til, og vi fikk komme inn i selve leiligheten som han bodde i med kona si. Dette var meget
interessant å se hvor stor leiligheten føltes med masse lys og to store balkonger. I Brasília bodde vi på
hotell i sentrum og etter mørkets frembrudd var ikke Brasílias sentrum et veldig hyggelig sted å
befinne seg. Det er ingen som bor i selve sentrum og de eneste som befinner seg her er husløse og
prostituerte. Så vi holdt oss for det meste på hotellet på kveldstid. To av gruppen hadde valgt å skrive
om Nasjonal Kongressen i Brasília så vi var alle med på en omvisning, selvfølgelig på portugisisk, her
og rundt ompå de tre store makters plass. Det var en av de store overraskelsene at brasilianerne
snakket veldig lite og dårlig engelsk. Til og med på turistkontorene snakket de ikke engelsk. Vi kom
oss gjennom med litt spansk og tegnspråk. Da jeg måtte på sykehuset i Brasília med noen
illevarslende hovne ankler var det ingen som kunne engelsk der. De fant tilslutt en trainee som kunne
litt og fungerte som tolk for meg resten av dagen. Fikk etterhvert en antibiotikakur og anklene gikk
tilbake til normal størrelse.
Deretter dro vi til Campo Grande og videre til sumpområde Pantanal(07.01.2014). Her var det
jungelsafari for å se masse fulger, aper, kaimaner og flodsvin. Det ble også tid til hesteridning og
nattsafari. 10.01.2014 kjørte vi en van til Bonito, vi hadde tidligere bare tatt fly, som beskrives som
Brasils karibien med krystallblåe vann og fargerike fisker. Her var vi bare i to netter, men fikk med oss
elverafting og en liten snorkeltur i en blå lagune.
Neste stopp var Foz do Iguaco, 12.01.2013. For å komme hit måtte vi først ta buss tilbake til Campo
Grande som tok fem timer i en buss uten air condition. Det var en lang tur. Deretter byttet vi til en
nattbuss som skulle ta oss til Foz do Iguaco. Dette var en av de beste bussene vi hadde vært på hittil.
Det var store seter man kunne lene helt tilbake, med fotskammel og internett tilgang. Det eneste
som var litt kjedelig var at vi måtte bytte buss kl 06 om morgenen for å komme oss videre den siste
biten. Heldigvis var det en av oss som våknet og vi rakk akkurat å komme oss av i tide. I Foz do Iguaco
hadde vi to dager. Vi hadde en dag på den brasilianske siden av den store fossen Foz do Iguaco, som
var hovedatraksjonen, og en dag på den Argentinske siden.
15.01.2014 tok vi et tidlig fly tilbake til Rio de Janeiro. Så tok vi buss videre til den gamle kolonibyen
Paraty. Vi kom fram til hostelet etter en seks timers lang busstur og en tung gåtur gjennom
brosteinlagt gater i den lille byen. Hostelet lå fantastisk til rett ved en strand og frokostene ble spist
på plaststoler i sanden. Det ble akkurat tid til en båttur for å se på den hvite sandstrendene rundt i
område før vi dro videre til Ilha Grande bare to netter senere.
Etter enda en busstur og en times ferjetur ankom vi øye Ilha Grande. Den hadde bare en eneste by.
Resten av øya var tettbevokst med frodig jungel og man måtte enten ta båt eller gå et par timer for å
komme til de fantastiske og idylliske strendene. Ilha Grande er feriestedet hvor de rike i Rio de
Janeiro drar til for å komme bort fra storbyen. Vi fikk to dager med strand og en topptur til
Pappegøyetoppen som er 900 meter over havet.
21.01.2014 dro vi tilbake til Rio de Janeiro. Nå var det å utnytte de siste dagene med sol, strand og
hygge. Her var vi i tre dager før vi tok turen tilbake til Norge. Lørdag ettermiddag 25.01.2014 sto vi
igjen med beina på norsk jord etter en utrolig læringsrik og spennende reise.
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