SHIBA RYOTARO MEMORIAL MUSEUM
I januar 2014 reiste Kristian Møystad Bjørnland og
jeg til Japan for å skrive oppgave i faget
Bygningsanalyse ved Fakultet for Arkitektur og
Billedkunst på NTNU. Vi går begge i tredje årskull,
og i starten av sjette semester får vi i oppgave å
analysere en bygning eller et bygningsmiljø. Vi
valgte å reise langt for å få oppleve en fremmed
kultur og dermed få enda større læringsutbytte. Vi
tok for oss Shiba Ryotaro Memorial Museum i
Higashiosaka, en forstad utenfor Osaka. Museet er
tegnet av Tadao Ando og sto ferdig i 2001. Det ble
bygget til minne om den folkekjære forfatteren Shiba
Ryotaro som døde i 1996, hvis litteratur har bidratt
til å skape håp og samhold blant japanere særlig i
tiden etter andre verdenskrig. Museet er et arkiv
som huser forfatterens store boksamling, stilt ut for
publikum. Målet er å bevare hans materiale, men
også å videreføre budskapet i bøkene hans til
kommende generasjoner.
Vi tilbrakte en uke på museet der vi med god hjelp
av et par lokale arkitekter ﬁkk mulighet til å
intervjue ledelsen, ta bilder, tegne og analysere
bygning og omgivelser. I tillegg reiste vi til Kyoto og
Nara og studerte tradisjonelle japanske templer, som vi har sammenlignet med moderne japansk
arkitektur. Vi besøkte også andre bygg tegnet av Tadao Ando både i Osaka og i Kyoto. Resultatet ble
en 70 sider lang oppgave med analyse, tegninger og bilder.
Museet er lagt i hagen til forfatteren, et steinkast fra hans egen bolig. Dette huset er bevart slik det
var mens han bodde der, og det er mulig å kikke gjennom vinduet og se skrivestuen hans som hadde
god utsikt til hagen han elsket. Hagen er full av lokale tresorter som får vokse stort sett fritt, og man
får følelsen av at museet ligger skjermet i en skog midt i det tette boligområdet. Bygningskroppen
ligger noe nedsenket i bakken, og føyer seg med sin buede form diskret inn i landskapet uten å virke
monumental. Ando har skapt en gradvis overgang mellom ute og inne ved å legge inngangspartiet
skjult fra ankomsten. Hagens grussti går over i en glassgang som følger bygningens buede form,
rundt bygget og inn i resepsjonen.
Museets særegenhet åpenbares i det man kommer inn. En elleve meter høy bokhylle strekker seg fra
gulv til tak. Fra resepsjonens messanin får man et glimt av denne. Går man ned trappen og inn i den
mørkere nederste etasjen, blir opplevelsen mye større. Lyset fra det store glassvinduet, rommets store
lyskilde, bader bokhyllene i et mykt lys. Glassvinduet består av klare ﬂiser med ulik tekstur, tykkelse
og størrelse, og symboliserer menneskehetens diversitet. Lyset blir sammenlignet med håpet som
ﬁltreres gjennom menneskene. Å gå inn i dette rommet er som å komme inn i hodet til forfatteren.
Her er alt av bakgrunnsinformasjon, forarbeid og referanser til romanene han skrev. De 60 000
bøkene og dokumentene er organisert etter deres plassering i huset til Shiba.
Vi har lært mye om japansk byggeskikk før og nå, om den avdøde forfatteren, om Tadao Ando og
om japansk kultur generelt.

