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Arkitekter tegner mer enn bygg.De har
gjennom historien ogsa laget collager,

dtagr arnrner, in sta11a s j o n e r, ut s tillin ge r, arr-

tologier, filmer, modeller, og ulike "events".

Arkitekturhistorikere, derimot, synes i
fokusere pa bygg a1ene. Martin Braathen

er imidlertid et unntak. I ALt er arkitektur!
har han gitt et fint bidrag til en mer utvidet
historieforstielse.

Neoavantgarde var en designretning pi
6o- og 7o-ta11et som kom til utrykk r grup-
per som britiske Archigram og italienske

Superstudio, eller hos enkeltarkitekter

som osterrikske Hans Holiein. De kriti-
serte funks j onaiismens hoymodernistiske

design, og fremsto som motstykket til Con-

gr6s International dArchitecture Moderne
(crAM).

Neoavantgardistene kom med "et

nihilistisk oppr@r i et krysningspunkt mel-
lom Dada og popkunst", skriver Braathen
:reffende. Tittelen Alt er arkitektur!har han
:rentet fra Holleins manifest'Alles is Ar-
ch-:echrr". trykket i tidsskriftet Bau i 1968,
c.: :radtsjonelle definisjoner av arkitektur

-.--: ::or,ematisefi. Omverdenen som hel-
:-.: ti::ce ]1t qjenstand for arkitekturdebatt,
rr-l:e Ho--ein. sont tok i bruk en serie nye

medier. For Hollein og de andre var arki-
tektur ikke overordnet, men heller sidestilt
med andre faktorer som kontrollerer r ar

omverden.

Etter i ha redegjort for neoavantgardis-

mens internasjonale nedslagsfelt, diskute-
rer Braathen det som er bokens hovedaniiq-
gende, nemlig bevegelsens utrykk i Norse
og da srerlig i arkitekturrnlljaetved \orges
Tekniske Hoyskole pi slutten av r96o-tal-
let. Dette er bokens mest originale bidrag.
Braathen baserer seg pi et imponerende ar-

kivarbeid, si vel som intervjuer med nlange

av hovedaktarene.

I Trondheim foreleste modernister som

Arne I(orsmo og Herman Krag (som r ar

inspirert av l(nut lfuutsen). Det r ar sarlig
"den kvistbefengte furutradisj onen" fra

folsomhet for og opplevelse av det urbane
iandskap. Eldre lesere husker kanskje |an
Grimsruds "By-sprellemarf' , som kunne
klippes ut fta utstillingsbilaget i Arkitekt-
nrtt.

Braathen har valgt i avslutte boken med
den massive kritikken "Byen i mennesket"
fikk i norske medier. Leseren sitter dermed
igjen med et noe misvisende inntrykk av at

neoar.antgardistene ikke fikk innpass i det

akademiske arkitektu rmlljaet. At I(arwedt
ble arkitekturprofessor bide i Skottland,
Bergen og Os1o, og at Moe virket som larer
r,ed Arkitekthogskolen i Oslo i over et tiar,

vitner om at dette var to aktorer som ikke
ble skjavet til side av sneversynte moder-
nister. "Byen i mennesket" ble starten pa en

karriere for flere ulbyere, som fikk forme

,,1 
ALT ER ARKITEKTUR/ HAR MARTIN

BRAATHEN GITT ET FINT BIDRAG TIL EN
MER UTVIDET H ISTORI EFORSTAELSE."

I(nutsen som ble gjenstand for de unge
norske neoavantgardistenes undergraving

av det de oppfattet som undertrykkende

maktstrukturer. Med utstillingen "Byen i
mennesket" pi l(unstnernes hus i Oslo i
r968, videreforte de norske neoavantgardis-

tene sin kritikk av planleggernes objektivi-

sering av mennesket, ved i la den subjek-

tive opplevelsen av byen fA sti i sentrum.

Utstillingen, som b1e laget av blant andre
Per I(artvedt og Terje Moe, skulle med

sine simulerte bysituas;'oner skape en ny

en ny generasjon av studenter si ve1 son.L

byens rom. I(artvedt, for eksempel, skr-rtrle

vere kjent (i det minste blant tronderel so::-

arkitekten bak St. Olavs Kirke, ferdiesti-r -

1973.

Alt er arkitektur!er noe sA sjelden: scr:-

en lettlest, men samtidig fagtung. fiet:ts .-,-

ling av en hittil ubeskrevet del ar no:s-r ':..--
tekturhistorie. Den er ve1 r'erdt a -ese.


