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er begyndt at rive nationale symboler 
ned. For 10 år siden diskuterede man, 
hvorvidt man burde rive monumenter fra 
Francotiden ned, dvs. statuer, bygninger, 
udsmykninger mv. Især diskuterede man, 
hvorvidt man uden videre kunne slette et 
diktatur fra den fælles erindring.

Men nu går catalanerne altså et skridt 
videre og fjerner sporene efter den nuvæ-
rende demokratiske centralmagt! På den 
måde kommer arkitektur og gaderum til 
at spille en vigtig rolle i den kulturkamp 
og politiske kamp for selvstændighed, 
som pågår i øjeblikket. Som iagttager af 
spanske samfundsforhold kan jeg ikke 
lade være med at betragte udviklingen i 
især Catalonien med en vis bekymring.

Hermed ikke sagt, at jeg ikke anerken-
der det argument, at Catalonien i kulturel 
henseende kan betragtes som en nation. 
Det er imidlertid stærkt bekymrende og 
farligt, hvis et af Vesteuropas store lande 
går i opløsning, mens Europa blot ser pas-
sivt til.

De spanske regioner er opdelt på en 
måde, som ikke helt svarer til de reelt 
eksisterende sproglige og kulturelle 
enheder eller fællesskaber, og Catalonien 
er ingen undtagelse. Det lokale venstrere-
publikanske parti ERC har fx en ambition 
om, at et nyt Storcatalonien bør omfatte 
en række ‘catalanske områder’, som ligger 
uden for den nuværende regionsgrænse: 
Det drejer sig om Balearerne, Andorra, 
dele af Aragón samt dele af Sydfrankrig 
lige på den anden side af grænsen. Gad 
vide, hvad Paris synes om den idé! 

ERC’s perifere nationalisme er i bogstave-
ligste forstand grænseoverskridende: Par-
tiet, der står til at blive det største parti i 
Catalonien og dermed til at kunne vælte 
de konservative regionalister fra mag-
ten, ønsker med andre ord et uafhængigt 
Storcatalonien. Det ville blive en regional 
stormagt med et BNP, som er sammenlig-
neligt med de stærkeste stater i Europa, 
selv om den catalanske konkurrenceevne 
nok ville blive sat på en hård prøve.

Historisk set er de catalanske politi-
kere, især fra det regeringsbærende parti 
CiU, altid lykkedes med at forhandle ind-
rømmelser hjem til Catalonien. Det er sket 
som en konsekvens af en meget bevidst 
og pragmatisk kontraktpolitik i forhold 
til Madrid. Man nævner ligefrem, at CiU’s 
indflydelse har været så betydelig, at 
partiet er lykkedes med at ‘catalanisere’ 
spansk politik. 

Nu har partiet imidlertid skiftet kurs 
og forsøger at overtrumfe ERC’s propa-
ganda og løsrivelsespolitik. Endemålet – 
også for CiU – synes nu at være en egent-
lig catalansk republik. Både CiU og ERC 
ønsker at afholde en folkeafstemning om 
løsrivelsesspørgsmålet i 2014.  

De regionale spændinger i Spanien 
kan ende med at blive et europæisk pro-
blem, der kan påvirke stabiliteten i Stor-
britannien, Belgien og andre stater, hvor 
den eksisterende statsforfatning allerede 
er sat til diskussion. EU er som bekendt 
baseret på, at det er stater og ikke regio-
ner, der indgår i et overnationalt samar-
bejde.

De regionale 
spændinger i 
Spanien kan ende 
med at blive et 
europæisk problem, 
der kan påvirke 
stabiliteten i 
Storbritannien, 
Belgien og andre 
stater, hvor den 
eksisterende 
statsforfatning 
allerede er sat til 
diskussion.
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De dybere lag
Portræt af Mansilla + Tuñón ved Frans Drewniak.

‘Landforms’
Museo de Collecciones Reales, Madrid, er 
det spanske kongehus’ samling af alt fra 
kronjuveler til gobeliner og guldkareter. 
Og det er ikke småting, man råder over; 
46.000 m2 fordelt over otte etager i 40 
meters højde og 150 meters længde bli-
ver der bygget til samlingen. Oplevelsen 
af museets imponerende rumlighed som 
et aftryk af de primære konstruktioner, 
da jeg i 2011 besøgte byggepladsen, var 
bjergtagende og efterlod os med fornyet 
tro på arkitekturens formåen. Jeg vover 
gerne et øje og udnævner dette projekt 

til ‘et af verdens syv vidundere’, når det i 
2015 åbner for offentligheden.

Konkurrencen blev vundet blandt del-
tagere fra et spansk og internationalt felt 
med Guillermo Vázquez Consuegra, David 
Chipperfield y MBM (Martorell, Bohigas, 
Mackay), Jordi Garcés, Francisco Fernán-
dez Longoria y Dominique Perrault. M+T’s 
vinderforslag har et samlet budget på 
omkring 170 mio. euro til dette for natio-
nen så emblematiske værk.

I Stan Allans bog Landform Building: 
Architecture’s New Terrain gør han sig 
overvejelser om de påfaldende mange 

projekter i tiden, der arbejder med at 
redefinere bygningers forhold til terræn. 
En af hovedteserne i bogen er, at nogle af 
de mest interessante byggerier i samti-
den ikke blot annekterer en given grund, 
men i stedet kan siges at konstruere sit 
eget sted; “The contemporary city is a 
complex field that changes and evolves 
in advance of the discipline. Landscape 
and ecology, understood as dynamic, 
adaptive systems, offer productive 
models to understand the complexity of 
the city today. But the city is also a man-
made artifact. Rather than loose organic 

Værkoversigt 1992-2012. Mansilla + Tuñón.
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metaphors, a new synthesis of architec-
ture and landscape is needed to confront 
these new constraints and potentials in 
emerging urban sites.”1

Museo de Collecciones Reales er netop 
et sådant man-made geologisk fænomen 
indbygget i selve basen under konge-
paladset på et sted, der med et stort ter-
rænspring danner overgang mellem den 
oprindelige mauriske bykerne og flod-
lejet langs Manzanares. M+T (op)finder 
en ikke-eksisterende byggegrund i selve 
basen under kongepaladset og opnår 
derved at friholde rummet mellem kon-
gepaladset og katedralen og hermed den 
fantastiske udsigt til parken Campo del 
Moro og landskabet vest for byen.

Og netop her oppe på pladsen mellem 
katedral og palads ligger indgangen til 
museet, der dukker frem i det ene hjørne, 
når man nærmer sig kanten af parken. 
Herfra vil man bevæge sig ind og ned 
via brede ramper gennem fire sale, som 
i skala og struktur balancerer mellem 
associationer til hangarer og til ridder-
sale. 

Hele konstruktionen er udformet med 
meget store bærende rammer, der samti-
dig optager jordtrykket fra det bagvedlig-
gende massiv. Rammerne består af dra-
gere, der spænder på tværs af salene, og 
søjler, der optræder som piller i bygnin-
gens synlige facade mod vest. En subtil 
leg udspiller sig ved overlejring af søjler, 

der strategiske steder sikrer mod direkte 
sollys i salene. Etagernes forskellige høj-
der udgør det andet element, der sammen 
med repetitionen danner det monumen-
tale og dog sagte udtryk.

Arkæologiske fund fremkommet under 
byggeriet gør fortællingen om de geolo-
giske lag endnu stærkere. Fund fra byens 
grundlæggelse, den mauriske besættelse 
og frem er at finde i massivet under den 
monumentale klassicisme, som i dag kro-
ner anlægget. Derfor er der et stykke nede 
i museet en åbning i støttemuren bag 
museet, således at der er direkte adgang 
til arkæologiske fund i en grotteformet 
udgravning bag de store sale. 

Museet er et kraftfuldt værk, som ikke 

4.1. 3.

5.

2.

Museo de Collecciones Reales, 
Madrid. Forventet indvielse 
2015. Fotos: Luis Asín.

1. Museo Provincial, 
Zamora, 1996.  
2. Centro Documental, 
Águila, Madrid, 2002.  
3. Museo de Bellas Artes, 
Castellón, 2000. 
4. Auditorio Municipal, 
León, 2002. 
5. Museo de Automoción-
Barreiros, Madrid, under 
opførelse 2013. 

Fotos: Luis Asín.
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søger en behagesyg skønhed. Vi er tæt-
tere på det sublime, når det geologiske 
massiv under kongepaladset lagdeles til 
imponerende rumligheder og forløb, som 
fortæller en væsentlig historie om byen 
og de landskabelige træk, der er dens 
karakter og egenart.  

Tektonik SMLXL
Et kendetegn ved M+T’s arbejder er, 
hvorledes hele bygningsværkets fortæl-
ling gives af de primære konstruktioner. 
“Hemos prohibido el uso de ladrillos de 
hueco en esta obra”, lød det fra Luis Man-
silla under en rundgang på byggeplad-
sen for Museo de Bellas Artes, Castellón, 
i 1999. Hvis man skulle oversætte det til 
en dansk kontekst, ville det svare til at 
opstille et dogme for et nyt museums-
byggeri, som ikke tillod opstilling af lette 
gipsvægge (i en spansk kontekst er der 
tale om lette hulmursten). Et dogme, der 
i nogen grad peger på, at arkitekturen må 
have en vis robusthed og gøre modstand 
mod trivielle programmatiske dispositio-
ner, som suboptimerer værkets blivende 
kvaliteter.

Selvom det generelt mildere span-
ske klima byder på andre udfordringer 
end i Norden, må der også her arbejdes 
med dobbelte konstruktioner og med 
ret- og vrangsider. Men hvis man stude-
rer ovennævnte museum, kan man se, at 
tegnestuen i dette og lignende projek-
ter udvikler en række løsninger, som på 
skulpturel vis inkorporerer akustiske og 
taktile foringer og stadig tillader, at de 
primære konstruktive elementer kon-

stituerer det arkitektoniske udtryk. Ofte 
er deres huse løst så overbevisende, at 
det vidner om, at de på én gang har et 
drevent kendskab til byggeteknik og en 
akademisk indsigt i Gottfried Sempers 
undersøgelser af forholdet mellem form, 
konstruktion og udtryk.2 Sagt på en anden 
måde: De har overskud til at lege. 

I det første af tegnestuens arbejder, 
Museo Provincial de Zamora, er taget 
den mest synlige del. Dets skulpturelle 
udsparinger bliver en del af byens topo-
grafi mod det omgivende landskab.

I Zamora og Castellón reduceres palet-
ten af materialer til forholdet mellem de 
rå konstruktioner og de varmere træfla-
der, også artikuleret i form af mere hap-
tiske elementer som indbyggede møbler; 
bænke, reoler, udstillingsmontrer etc. 
I Castellón består facaden af særlige, 
støbte aluminiumsplader, der danner et 
riflet mønster med variationer i form af 
luftindtag og brise-soleil. I den grad en 
skræddersyet klædedragt, som bringer 
mindelser om Jean Prouvés arbejder.

I en række andre arbejder er samme 
relation mellem konstruktion og aptering 
på spil.

Svømmehallen Piscina Cubierta San 
Fernando de Henares uden for Madrid 
konstituerer sig som en flettet kurv af 
betonbarrer, der omkranser et glasind-
dækket bassinrum. I forstadens udfly-
dende urbanitet finder den sit udtryk som 
en skulpturel container, der om aftenen 
lyser op som en lampe i landskabet. I det 
indre skaber den ydre skærm et afbalan-
ceret dagslys, hvor det abstrakte mønster 

brydes i bassinets vandspejl.
I Auditorio Municipal, León, er den 

femte facade fra Zamora stillet på højkant 
som en gigantisk æggebakke, der i sin leg 
med dybde og relief giver byens kultur-
hus et kubistisk ansigt med mange øjne 
og samtidig doserer lyset til rummene 
bag facaden.

I Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (MUSAC) er hele byg-
ningens plan organiseret som et zigzag-
vævet tæppe af kvadratiske og rombe-
formede udstillingsrum. Rummene er i 
udgangspunktet alle ens, men forskel-
ligheden opstår i den måde, hvorpå rum-
mene møder hinanden og byen omkring. 
Ved at tilføje eller fjerne dele af det 
vævede tæppe formes gårdhaver og en 
ankomstplads til byen.

I Centro Documental de la Communi-
dad de Madrid, et byarkiv, spiller det nye 
trappetårn op mod de eksisterende store, 
industrielle siloer fra det gamle Aquila-
bryggeri. Her kan man finde nye bygge-
klodser i forskellige skalaer fra relieffet i 
beklædningen med U-glas-profiler til de 
gigantiske ovenlys over arkiverne.

Tektonikken som forståelsesramme 
er altså gennemgående i M+T’s værker. 
De udfolder diskussionen om bygvær-
kets fremtoning i form og materialer fra 
en stor til en lille skala. I det kommende 
museum til den kongelige samling tager 
bygningen livtag med den store skala 
i de geologiske aflejringer, mens andre 
og tidligere værker tydeliggør beklæd-
ningens materiale og ornamentik eller 
fremstår som kompositioner af fx større 

1. 2. 3.

1. Complejo deportivo para el 
Gran Slam, Madrid, 2002.  Foto: 
Luis Asín.
2. Complejo deportivo para el 
Gran Slam, Madrid, 2002.  
3. Museu de Cantabria, 2003. 
Foto: Luis Asín.

Piscina Cubierta 
San Fernando de 
Henares, Madrid, 
1998. Foto: Frans 
Drewniak.
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bygningsdele som ovenlys eller hele 
facadeelementer.

Spil, leg og benspænd
En anden fællesnævner for mange artikler 
om M+T’s arbejder og deres egne tekster 
er opmærksomheden rettet mod brugen af 
spilleregler eller benspænd som en del af 
den kunstneriske udviklingsvirksomhed. 

I artiklen “The rules of the game” 
kredser Allan om forholdet mellem den 
legende tilgang og spillets regler og siger: 
“What is astonishing here is how such a 
simple series of operations, a process so 
apparently mechanical, could yield such 
a rich and varied series of architectural 
experiences.”

Her refererer han til en række projek-
ter, hvor en tilsyneladende rigid plangeo-
metri frisætter en række skulpturelle seri-
elle forløb og oplevelser, som fx Museu de 
Cantabria, Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León (MUSAC) og Museo de 
Collecciones Reales, Madrid.

Enric Miralles underviste i 1997 på 
Städelschule, Frankfurt, og inviterede 
M+T til at undervise et semester sam-
men med ham. Fra samtaler mellem Enric 
Miralles og M+T om den kunstneriske 
udviklingsproces opstår erkendelsen af, 
at arkitektur oscillerer mellem systemer 
og undtagelser.3 Enric Miralles fremhæ-
ver i den forbindelse Georges Perecs bog 
La Disparition (1969) som en kilde til bru-

gen af spilleregler og benspænd. Den er 
skrevet som et lipogram; en tekst, hvori 
et eller flere bogstaver ikke må benyttes. 

M+T lægger heller ikke skjul på deres 
fascination af andre formelle elementer 
i 60’ernes kunstverden; landart og pop-
kunst. 

I en række transportkasser udfolder 
M+T’s arkitektur sig i et udstillingsformat, 
første gang præsenteret i forbindelse med 
deres undervisning på Harvard i 2006, 
tituleret “Playgrounds”. I åben tilstand 
viser kasserne en række projekter i model 
og tegning, og udstillingens kasser bliver 
i sig selv en installation med referencer 
til deres arkitektur. 

En perfekt fladtrykning af en coladåse 
udgør det første modelstudie til en tennis-
arena – Complejo deportivo para el Gran 
Slam, Madrid. Valget af dette modelma-
teriale genkalder igen interessen for det 
serielle og de stringente valg og mulig-
heder, der ligger inden for et ‘readymade’, 
der dog tillader forskelligheder i, hvad der 
i udgangspunktet er ens elementer.

Museo de Automoción-Barreiros er 
et bilmuseum, der ligger i en motorvejs-
udfletning syd for Madrid. Projektet med 
proportioner som et bildæk fortæller en 
let opfattelig og usentimental historie 
om automobilens tid, stedet; et samtids-
landskab og vores fælles fremtid i form af 
de sammenpressede recyclede biler, der 
udgør hele facadens perimeter.

En gennemgående signatur for mange af 
deres offentlige byggerier er også legen 
med skrift og tegn. En lille forplads dan-
ner indgang til Museo de Bellas Artes, 
Castellón. Langs den ene side vendt 
mod ankomsten står skrevet M U S E U. 
Bogstaverne er etagehøje og støbt i hvid 
beton. De blev lavet på en fabrik nær 
Madrid og siden fragtet til byggepladsen 
i Castellón. Sjældent ser man hos M+T 
værker med vægt på det temporære eller 
flygtige. Rejsen med ‘tegn’ fra Madrid 
til Castellón er en befriende undtagelse, 
der kan betragtes som en event; et per-
formanceteater eller en smuk gestus, der 
fejrer det kommende bygværk.

Jeg husker Mansilla fortælle passio-
neret om, hvordan han havde overtalt de 
lastbilchauffører, der hver transporte-
rede et af bogstaverne, til at koreografere 
køreturen, så tegnene under hele farten 
dannede et bevægeligt ‘landmark’. Under-
vejs dannede den forskellige topografi og 
vejens kurvatur også alternative bogstav-
kombinationer som MUU – en gestus til 
den berømte Osborne-tyr; en vejreklame, 
der som et pejlemærke i det spanske 
landskab endte med at blive et folke-
kært monument. Selv når chaufførerne 
gjorde holdt for at spise deres ‘bocadil-
los’ (spansk sandwich), sørgede de for at 
parkere, så bogstaverne med perfektion 
fremtonede M U S E U.

Museo de Automoción-Barreiros, 
Madrid, 2013. 

Museo de Bellas 
Artes, Castellón, 
1998. ,Foto: Luis 
Asín.

Centro Documen-
tal, Águila, Madrid, 
1996. Foto: Luis 
Asín.

Rejsen med ‘tegn’ fra Madrid til 
Castellón. Foto: Luis Asín.
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Arven
Hvorfra kommer denne patos og kraft-
fulde stringens, der iscenesættes så 
præcist uden at miste en altid tilstede-
værende lyrik; en legende lethed?

Er det de spanske arkitekters strenge 
uddannelse, der forbereder deres status 
som bygmestre? På linje med fx Schweiz 
foregår uddannelsen på tekniske fakul-
teter, og arkitekterne må ud over egent-
lige arkitektdiscipliner også bestå tunge 
eksaminer i, hvad der i vores danske 
sammenhæng henhører til ingeniørfaget. 
Alle, der gennemfører det krævende stu-
die, opnår den beskyttede titel af arkitekt, 
der i Spanien kræves for at kunne forestå 
myndighedsgodkendelse og udførelse af 
byggeri. 

Er det den unikke kontinuitet, som er 
til stede i udviklingen af spansk arkitek-
tur i efterkrigstiden? En udvikling, hvor 
de bedste repræsentanter for hver gene-
ration har været læremestre og under-
vist den næste generation af tænkende 
og byggende arkitekter. En historie om 
et moderne Spanien og en moderne arki-
tektur underlagt en langsom og gradvis 
frigørelse fra et patriarkalsk diktatur. De 
politiske restriktioner under Franco-sty-
ret gjorde det tvingende nødvendigt for 
en moderne spansk arkitektur at arbejde 
med kulturelle modsætninger og dilem-
maer. De sagnomspundne faderfigurer fra 
den tidlige efterkrigstid er der mindst en 
håndfuld af. Flere af dem med en portfolio 
af værker, der rækker flere årtier frem. I 
Madrid Miguel Fisac, Francisco Cabrero, 
Alejandro de la Sota og Javier Sáenz de 
Oiza. I Barcelona folk som José Maria 
Coderch, Josep Lluís Sert og Josep Sos-

tres. Ikoniske figurer, der den dag i dag 
inspirerer og fortjener yderligere under-
søgelser og forskning.

Frem i front for næste generation træ-
der Rafael Moneo, der nu i mere end 30 år 
har repræsenteret Spanien på den inter-
nationale scene og været omdrejnings-
punkt for fagets tilknytning til forskning 
og undervisning i Spanien, Europa og 
USA. Moneo er allestedsnærværende, 
arbejdede som ung for Oiza 1958-61 og 
for Utzon i perioden 1961-63. I 70’erne 
underviste han i Barcelona på ETSAB, 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, hvor en af hans elever var 
Enric Miralles.

Luis Mansilla og Emilio Tuñón er 
begge uddannet på ETSAM, Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Madrid, 
i henholdsvis 1982 og 1981. Luis Mansilla 
(1959-2012) tager efter et studieophold i 
Rom en ph.d., og begge begynder snart 
efter studiet at undervise på skolen og 
arbejder for Moneos tegnestue, indtil de 
i 1992 endelig vælger at satse på deres 
egen tegnestue, Mansilla+Tuñón Arqui-
tectos. “Moneo lærte os, at arkitekturen er 
som en stol med tre ben. Praksis, under-
visning og kritik – hvis et af de tre ikke er 
til stede, vælter projektet” (Luis Mansilla, 
Arkitekten, nov 2011).Det er denne omni-
præsens, som M+T bl.a. tager med sig fra 
deres nestor Moneo. På tegnestuen udgi-
ves et tidsskrift, ‘CIRCO’,  der sætter bar-
ren for diskussionerne om undervisning, 
forskning og praksis. 

Robusthed
M+T’s værker er centrale repræsentanter 
for en diskussion om robusthed og bygge-

riets kvalitet. De fleste af M+T’s byggerier 
er offentlige bygninger, hvor brugen af 
bastante, konstruktive rammesætninger 
danner de primære og lidet forgængelige 
rumligheder. Kompromisløshed og kva-
litet er forvaltet fra idé til et færdigt byg-
ningsværk så robust, at det vil overleve 
forskellige programmer. 

Hermed leverer de et tankevækkende 
stærkt bidrag til samtidens bygningskul-
tur, som indskriver sig i rækken af klas-
siske typologier, der danner permanente 
rammer for skiftende programmer, samti-
dig med at de er en del af brugernes sen-
timentale, sociale og kulturelle kontekst. 
Omdrejningspunktet for denne artikel har 
ikke været at dokumentere de bæredyg-
tige kvaliteter ved M+T’s arbejder, men 
der er i høj grad tale om en langtidshold-
bar arkitektur, der kan bidrage til at sætte 
fokus på en mere bæredygtig tektonisk 
bygningskultur.

Kun få nyere danske kulturbyggerier 
evner at tegne sig fri af gipsede, polerede 
interiører til fordel for det mere materi-
elle og haptiske, som med robusthed løser 
krav til bl.a. akustik og indeklima. I en 
tid, hvor de skærpede energikrav peger 
på lette konstruktioner og en hermetisk 
bygningsskal, er det bydende nødvendigt, 
at der også forskes i en holdbar udvikling 
af bygningskulturen, som måske med 
udgangspunkt i helhedsbetragninger og 
livscyklus kan vise sig at være målbart 
bedre for mennesker og miljø. I tilfældet 
med Mansilla+Tuñón er der under alle 
omstændigheder tale om en arkitektur, 
der rører ved noget dybt i os.
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Noter
1. Stan Allan, Landform Building: Architecture’s 
New Terrain. Den amerikanske arkitekt Stan 
Allan er tidligere rektor for arkitektskolen på 
Princeton University og forfatter til en række 
bøger om teoridannelser og udviklingen i 
fagets praksis. 
2. For forskning omkring Semper og hans teo-
rier fremsat i Der Stil og Die vier Elemente der 
Baukunst se fx Kenneth Framptons Studies in 
Tectonic Culture, 2001, og ph.d.-afhandling af 
Peter Bertram: Den animerede bygning, 2008, 
afsnittet “Knuden”, p. 31.
3. Om dialogen mellem Miralles og M+T se 
“The Monte Carlo Method” og “Travel Conver-
sations” i 2G Mansilla + Tuñón n. 27 2003.
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