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I januar 2014 var eg ein del av eit reisefølgje på 7 frå arkitektutdanninga ved NTNU som reiste
på studietur til Brasil i forbindelse med faget, «Arkitekturteoriens historie C». Det faglege kravet
til turen var at vi skulle foreta ei grundig bygg- eller bygningsanalyse med ei kritisk vurdering. Mi
gruppe, beståande av meg og to medelevar, valde å gjere vår rapport om Museu de Arte Contemporânea i Niteroi (Museet for moderne kunst). Dei andre gruppene skreiv om henholdsvis nasjonalkongressen i Brasilia, og byplanlegging i Brasilia. Sjølve reisa var ikkje eit krav, men noko vi sjølv
valgte som ein moglegheit til å studere ein annleis arkitektonisk tankegang og ikkje minst eit anna
levesett enn det vi var vande med.
Vi brukte heile månaden på å reise rundt i Brasil, og fekk oppleve nyttårsfeiring i Rio de Janeiro,
den vanvittige bysituasjonen i Brasilia, våtmarksområdet Pantanal, fossefalla i Foz do Iguacu og
den fantastiske kysten sør for Rio de Janeiro. Ved å reise fleire saman som arbeida med ulike
prosjekt, og ulike problemstillingar følte eg at vi alle fekk ganske god innsikt i den modernistiske
tankegangen som arkitekturen i landet har vore prega av sidan midten av forrige århundre. Folk lo
av oss då vi prøvde å vere fotgjengarar i Brasilia, ein by som vi ganske tydeleg fekk oppleve ikkje
var meint for andre framkomstmiddel enn bil... Og bussen kunne ein bare gløyme, det systemet
var det ingen som forstod.

Paradegata i Brasilia består av store opne sletter og banebrytande bygg

Museet for moderne kunst i Niteroi, eller MAC som folk flest kallar det, er ein del av ein samling av
kulturbygg plasserte langs vasskanten ulike stader i Niteroi. I brasiliansk målestokk er Niteroi ein
liten by. Den ligg like over bukta frå Rio de Janeiro. Museet er teikna av den brasilianske arkitekten
og – som vi fekk erfare – riks-superkjendisen, Oscar Niemeyer. Han teikna bygget i ein alder av 89
år, og det er eit både elska og omdiskutert byggverk. Museet blir av mange samanlikna med ein
UFO, og det var difor ekstra gøy då vi fann eit «youtube-klipp» av arkitekten som landa bygget på
tomta lik eit romskip.

MAC med si ikoniske rampe.

For 7 nordmenn som følte vi hadde landa i ein bakaromn då vi kom til Rio de Janeiro midt på
den brasilianske sumaren, var museet ein herleg pause i frå sola. Vi satt lenge på den ikoniske
utsikts-promenaden som omkransar hovudutstillingsrommet til museet. Her har ein så godt som
360 graders utsikt over heile Guanabarabukta, og tilbake til byen Niteroi. Det var morosamt å sjå
korleis besøkande på museet såg ut til å ha kome hovudsakleg for arkitekturen og utsikta, medan
kunsten kom i andre rekkje. Vi fann igjen alle dei Niemeyer-trekkja som vi hadde blitt kjende med
på turen vår i dette byggverket; rampa, det sterke interiøret og dei naturlege kurvene. Men samstundes har det noko som er heilt spesielt for museet og for den plassen det står på. Det er teikna
så spesifikt til tomta, at sjølv hellinga på veggane følgjer same vinkel som stigninga på sukkertoppen, noko som gjer det til ei heilt spesiell oppleving å ferdast i og rundt det.
Brasil er eit land som nyleg har oppnådd I-landsstatus, så difor var det interessant å sjå korleis
den modernistiske arkitekturutviklinga i landet likevel har vore så innflytelsesrik for arkitektar verda
over. Då med Oscar Niemeyer sine uttallege prosjekt i front. Samstundes var det for oss kanskje
ekstra interessant å erfare korleis ein bolig kan bety alt frå ei høgblokk på Ipanema-stranda til to
blikkplater langs motorvegen midt på ei savanne.

