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I 1977 erklærede Charles Jencks modernismens arkitektur for død. Men hvorfor døde mo- 
dernismen? Hidtil har den byplanmæssige og sociologiske forklaringsmodel været fremher- 
skende: Modernismens sociale ingeniørkunst resulterede i funktionsopdelte, isolerende og 
fremmedgørende bylandskaber, som lod hånt om traditionen. 

Ph.d.-afhandlingen søger en anden, mere æstetisk og mere bygningsnær, forklaringsvej. Til 
dette formål henter afhandlingen sine ressourcer i filosoffen Nelson Goodmans symbolteo- 
ri, hvor et bygningsværk kan siges at være æstetisk og arkitektonisk, såfremt værket enten 
henviser til noget uden for sig selv eller til egenskaber ved sig selv. 

Det er afhandlingens tese, at Goodmans begreb om eksemplifikation kan forklare den mo- 
dernistiske arkitekturs egenart. Goodman skelner mellem denotation og eksemplifikation. 
Denotation, som altid var til stede i den førmoderne arkitektur, og som er ensbetydende 
med repræsentation, indtræffer, når man applicerer en etiket på et givent, realt fænomen. 
Med sine figurative, mimetiske afbildninger er den klassiske arkitektur f.eks. rig på denota- 
tion. Eksemplifikation indtræffer, når noget fungerer som en prøve på noget andet og der- 
med selvreferentielt fremhæver visse af sine formelle egenskaber, men ikke alle. Det være 
sig form, farve, orientering, serialitet, tekstur, transparens etc. 

Afhandlingen tager afsæt i de negative æstetiske vurderinger af modernismens arkitektur- 
praksis, som kan udledes af især Charles Jencks, Robert Venturi og Denise Scott Browns 
bidrag. Med disse tekster som kompas konfronterer afhandlingen, med afsæt i en fænome- 
nologisk orientering, de bygningsværker og stilretninger, som især faldt i unåde hos mo- 
dernismekritikerne. Det drejer sig om Le Corbusiers hvide, kubiske betonarkitektur, om 
Ludwig Mies van der Rohes minimalisme i glas og stål og om Walter Gropius’ fabriksæste- 
tik. Disse tre positioner blev allerede i 1932, på udstillingen af samme navn, indrammet 
som International Style. Men modernismekritikerne angreb også den brutalisme, som vok- 
sede ud af Le Corbusiers sene arbejder, og selv Frank Lloyd Wrights sene produktion gik 
ikke ram forbi af kritikken. Derfor er disse to positioner også med i undersøgelsen. 

På den baggrund hævder ph.d.-afhandlingen, at dominansen af eksemplifikation i moder- 
nismens æstetiske program er ophav, i hvert fald delvist, til den oplevelse af æstetisk 
fremmedgørelse, som modernismekritikken satte ord på. 
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1 INDLEDNING: AFHANDLINGENS 
STRUKTUR, METODE OG 
RÆKKEVIDDE 
 

“What is built today that is deliberately plain, anonymous, repetitive—buildings 
that have gone up all over the world since 1920 in keeping with such modern dogma 
as ‘form follows function’ and ‘less is more.’”1 

— Peter Blake 

 

“Typical negative metaphors used by the public and by critics such as Lewis 
Mumford to condemn modern architecture were ‘cardboard box’, ‘shoe-box’, ‘egg-
crate’, ‘filing cabinet’, ‘grid-paper’.”2 

— Charles Jencks 

 

“Modern architecture’s expression has become a dry expressionism, empty and 
boring—and in the end irresponsible.”3 

— Robert Venturi & Denise Scott Brown 

 
1 Lee Wohlfert, “What’s Wrong with Modern Architecture? Plenty, Says Critic Peter Blake,” 
People 8, no. 11 (12. september 1977). 
2 Charles A. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (London: Academy Editions, 
1977), 40. 
3 Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas: The Forgot-
ten Symbolism of Architectural Form, Revised Edition (Cambridge, MA: The MIT Press, 1977), 
103. 
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I HVAD ER MODERNISMEKRITIKKEN? 
odernismekritikken er en samlebetegnelse for den voksende fremmedgø-
relse fra og utilfredshed med metoder, principper og dogmer inden for 
den modernistiske arkitektur og byplanlægning, som viste sig i forskellige 

lande og blandt forskellige faggrupper i 1960’erne og 1970’erne. Arkitekter og 
kunsthistorikere førte an i dette opgør, som allerede kan anes i en række tekster 
fra 1940’erne og 1950’erne, hvor forskellige aktører stilfærdigt begyndte at anvi-
se andre mulige retninger for en tidssvarende arkitektur og byplanlægning uden 
dog af den grund at udfordre den modernistiske selvforståelse. Modernismekri-
tikken antog mange forskellige genremæssige former – rappe manifester, digre 
teoretiske værker og allehånde udtryksformer derimellem. 

Overordnet set gik modernismekritikken på to ben: På den ene side blev uto-
pismen og den ahistoriske tabula rasa-tænkning som central bestanddel af mo-
dernismens idégrundlag kritisk eksponeret og betvivlet. På den anden side førte 
diagnosticeringen af en semantisk-psykologisk betydningskrise inden for mo-
dernismen til tilbundsgående refleksioner over selve bygningskunstens væsen 
og egenart. 

Resultatet af disse bestræbelser på at tage modernismen op til fornyet revision 
er velkendt: I dag er den selvsikkerhed, som kendetegnede de modernistiske 
koryfæers selvbillede og selviscenesættelse, aldeles forduftet, og nutidens arki-
tekt må uafladeligt argumentere for validiteten af sin strategi og sine kompe-
tencer fra sag til sag, da det solide ideologiske idégrundlag, som modernismen 
tilvejebragte til erstatning for tidligere tiders legitimeringskilder, blev både ædt 
op indefra af impulser fra arkitektstanden selv og afvist af repræsentanter fra 
stedse mere selvsikre videnskaber såsom kunsthistorie, psykologi og sociologi. 
Mange arkitekter bejlede selv til disse nye fagligheder, og derigennem fik mo-
dernismekritikken også en prægning af social kritik. Nedrivningen af den fejl-
slagne Pruitt-Igoe-bebyggelse med almene boliger i St. Louis, Missouri, USA, 
som blev indledt i 1972, blev i sig selv et stærkt symbol på en arkitekturpraksis, 
der på katastrofal vis havde mistet grebet om den sociale virkelighed og dens 
mellemmenneskelige spilleregler. 

Det største aftryk af modernismekritikkens triumf er en radikalt forandret by-
planlægningspraksis i den vestlige verdens byer, hvor de insulære punkt- og 
blokbebyggelser, som blev foreskrevet af Athen-charteret (1943), hvis retnings-

M 
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linjer Pruitt-Igoe og utallige andre bebyggelser var kalkeret over, er blevet sat i 
skammekrogen og afløst af historisk sensitive karrébebyggelser og andre gam-
melkendte typologier med rødder i middelalderens og renæssancens europæiske 
bykultur. 

Anderledes uklart forholder det sig med hensyn til modernismekritikkens for-
andring af arkitekturens praksis. Efter et par årtier med stilistisk postmoder-
nisme befinder arkitekturen sig nu i et virvar af udtryksformer, hvis eneste fæl-
lesnævner består i, at det jerngreb, som teknologien, industrialiseringen og 
standardiseringen har påført bygningskunsten, og som under modernismen ik-
ke sjældent blev ophøjet til selve bygningskunstens rationale, er usvækket og 
endda styrket af digitaliseringens udbredelse.  

Den mest interessante arv fra modernismekritikken kan siges at være selve den 
intense optagethed af meningsspørgsmålet, som til at begynde med udgik fra for-
søget på at begribe den moderne arkitekturs formelle og typologiske egenskaber 
og udtryksregister for ad den vej at kunne nærme sig en forklaring på moder-
nismens semantiske fallit. Siden førte denne interesse til bredere, systematiske 
undersøgelser af bygningskunstens betydningsstiftende kapacitet i det hele ta-
get og til alle tider. Men paradoksalt nok er det lige præcis denne arv – eller ret-
tere: dette potentiale – som sover tornerosesøvn, for disse undersøgelser kulmi-
nerede omkring 1980, hvor arkitektursemiologien havde løbet linen ud, ebbede 
dernæst ud, blev atter genoptaget i 1990’erne med fornyet intensitet og med 
friske filosofiske impulser – for så at blive forladt til fordel for den såkaldte 
post-kritiske bølge omkring 2000, hvor beskæftigelsen med arkitekturteori i sig 
selv blev anset for at være suspekt, passé og det rene tidsspilde. 

På det seneste har arkitekturteorien imidlertid fået mere vind i sejlene, og nær-
værende ph.d.-projekt er et aktivt bidrag til denne genrejsning af arkitekturteo-
retiske tematikker. Projektet tager udgangspunkt i den realitet, at vi stadig har 
til gode at blive klogere på den moderne arkitekturs virkemidler, og at vi endnu 
savner svar på, hvorfor modernismens arkitekturpraksis efterfølgende blev 
mødt med sådan en fjendtlighed og mistro, at perioden i dag deler vandene. I de 
modernismekritiske narrativer skildres perioden som en kulturel undtagelses-
tilstand, en æstetisk blindgyde og en historisk anomali. 

Et tilbageblik på modernismekritikkens forløb og indsats vil hurtigt afdække, at 
denne mangesidede bevægelse i hovedsagen udså sig den moderne byplanlæg-
ning som hovedfjende snarere end den moderne arkitektur. CIAM’s (Congrès 
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Internationaux d’Architecture Moderne, 1928-59) dogmatiske principper for sund 
og rationel bybygning, nedfældet i Athen-charteret med Le Corbusier som uau-
toriseret ghostwriter, udgjorde den primære prygelknabe.4 Fra de første spæde 
skridt, nemlig den voksende interne opposition i CIAM til denne dogmatik 
(Team 10), og til den modne formulering af alternativer hos eksempelvis Aldo 
Rossi, Jan Gehl og Léon Krier løber der en rød tråd, hvor man kan konstatere en 
udbredt enighed om, at modernisternes eklatante brøde primært bestod i troen 
på med ét pennestrøg at kunne afskaffe nedarvede og hæderkronede principper 
for gestaltningen af byen. På trods af en åbenbar rollefordeling, der er dikteret 
af et varierende syn på henholdsvis radikaliteten af opgøret med modernismen 
og berettigelsen af historiserende praksisser, er det da også denne den altdomi-
nerende gren af modernismekritikken, som mere end nogen anden har ladet sig 
omsætte til praksis og operative strategier, for eksempel som et sæt af urbane 
typologier eller tålegrænser, der kan understøttes af empiriske, fænomenologi-
ske og psykologiske afprøvninger. 

At den byplanorienterede modernismekritik voksede til et langt større omfang 
end den arkitektoniske, er ikke så underligt, for i dette fokus konvergerede to 
strømninger i tiden: På den ene side var et videnskabeligt korrektiv til Athen-
charteret under udvikling i form af en revolutionerende inddragelse af den ur-
bane infrastrukturs semantiske omverden og ‘økosystem’, hvilket gav sig udslag 
i psykologisk funderede undersøgelser fra blandt andre Kevin Lynch, Jan Gehl 
og Christopher Alexander,5 og på den anden side opstod en politisk græsrodsak-
tivisme rettet mod planlægningskulturen i sig selv repræsenteret ved blandt 
andre Jane Jacobs og Robert Goodman.6 Af denne nyorientering udsprang også 
helt nye forskningsfelter såsom behavioristiske arkitekturstudier, økologisk 
landskabsdesign og omverdensorienteret planlægning (Environmental Design).7 

 
4 Le Corbusier, Le Corbusier's The Athens Charter (New York: Grossman, 1973 [Paris 1943]). 
5 Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge, MA: The MIT Press, 1960); Jan Gehl, Livet 
mellem husene (København: Arkitektens Forlag, 1971); Christopher Alexander, The Timeless Way 
of Building (New York: Oxford University Press, 1979); Christopher Alexander, Sara Ishikawa 
and Murray Silverstein. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (New York: Oxford 
University Press, 1977). 
6 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Random House, 1961); 
Robert Goodman, After the Planners (New York: Simon and Schuster, 1971). 
7 Ian L. McHarg, Design with Nature (New York: Natural History Press, 1969); Constance Perin, 
With Man in Mind: An Interdisciplinary Prospectus for Environmental Design (Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1970); Robert Gutman (Ed.), People and Buildings (New York: Basic Books, 
1972). 
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Kort sagt bar modernismekritikkens mellemværende med modernismen et 
umiskendeligt stempel af byplanmæssig fokusering, og det er denne intense op-
tagethed af at revidere eller tilbagerulle modernismens byplanprincipper, som 
har vist sig så fremgangsrig både i teori og i praksis. Dermed ikke sagt, at mo-
dernismekritikerne overså modernismens arkitekturprincipper som problem-
felt; blot var denne angrebsvinkel mere marginal – eller lod sig lettere overse, 
ifald den indgik i systematiske undersøgelser af bygningskunstens betydnings-
systemer og æstetiske virkemåder. 

Med sit ‘bløde manifest’, Complexity and Contradiction in Architecture (1966), 
som var helliget arkitektonisk formdannelse og oplevelse, gav Robert Venturi 
forsigtigt sit bud på en revision af modernismens idégrundlag.8 Ballet blev åb-
net, og selvom Robert Venturi, Steven Izenour og Denise Scott Brown ikke anså 
sig selv for at være postmodernister, blev deres fælles værk, Learning from Las 
Vegas (1972/1977),9 modtaget som et totalopgør med modernismens dyder.10 
Sammen med Charles Jencks’ The Language of Post-Modern Architecture (1977) 
udgjorde denne bog grundstammen i den bygningsorienterede modernismekri-
tik.11 I mellemtiden havde vi fået så sigende og polemiske titler som Peter Bla-
kes Form Follows Fiasco: Why Modern Architecture Hasn’t Worked (1974), Mal-
colm MacEwens Crisis in Architecture (1974) og Brent C. Brolins The Failure of 
Modern Architecture (1976), som alle tog modernismens bygningskunst under 

 
8 Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (New York: The Museum of 
Modern Art, 1966). 
9 I det følgende omtaler jeg kun Venturi og Scott Brown som drivende kræfter, da Izenours rolle 
i projektet mere var af praktisk art, hvilket også fremgår af bogens forord, hvor han er udeladt 
som medunderskriver. 
10 “We have always claimed that we are Modernists, in any rational definition of Modernism, 
because it is our point of departure. We subscribe to a set of ways of building that stem from the 
Modern movement, and we think of ourselves as functionalists.” Mary McLeod, Stanislaus von 
Moos, Denise Scott Brown and Robert Venturi, “On Artful Artlessness: A Conversation,” in 
Venturi, Scott Brown & Associates: Buildings and Projects, 1986-1998, ed. Stanislaus von Moos 
(New York: The Monacelli Press, 1999), 354. “Bob and I are dour functionalists. We see the 
Modern Movement’s belief in functionalism as one of its glories. While Postmodern and Neo-
modern architects have departed from early Modern doctrines on function, we have remained 
functionalists for both moral and aesthetic reasons.” Denise Scott Brown, “The Redefinition of 
Functionalism,” in Architecture as Signs and Systems: For a Mannerist Time, ed. Robert Venturi 
and Denise Scott Brown (Cambridge, MA: The Belknap Press of The Harvard University Press, 
2004), 142. 
11 Jencks, Language of Post-Modern Architecture. 
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ukærlig behandling.12 Dertil kommer sporadiske kommentarer fra Rob Krier, 
Léon Krier og andre af postmodernismens ideologer. 

 

II AFHANDLINGENS TESE: EN GOODMANSK LÆSNING AF MODERNISMEN OG 
MODERNISMEKRITIKKEN 
Netop modernismekritikkens konfrontation med den moderne arkitektur, hvor 
modernismen som æstetisk brud med fortidens arkitekturkonventioner blev sat 
til debat, er udgangspunktet for denne ph.d.-afhandling, hvor jeg har sat mig for 
at se på modernismens arkitektoniske resultater med friske øjne. I modsætning 
til den metodiske hovedstrømning af empiristisk og positivistisk betonede initi-
ativer (psykologiske og sociologiske) undersøger jeg emnet ved hjælp af Nelson 
Goodmans æstetiske teori, hvor filosoffen opererer med såkaldte symbolsyste-
mer, der dækker over alt fra sproglige strukturer til æstetiske udtryksformer. 
Hans teori, der kan kaldes en ‘tredje vej’ mellem strukturalisme og fænomeno-
logi, og som tilhører den analytiske fagtradition, indebærer kort sagt, at et byg-
ningsværk kan siges at være æstetisk og arkitektonisk, såfremt værket enten 
henviser til noget uden for sig selv eller til egenskaber ved sig selv.13 

Ph.d.-projektet har et dobbelt sigte: På den ene side søger jeg at belyse den byg-
ningsorienterede og mere oversete dimension af modernismekritikken, og på 
den anden side søger jeg at gå i en anden retning end den, som er udstukket af 
de herskende empiriske og materialistiske metoder, ved at aktivere Nelson 
Goodmans arkitekturæstetik som et løfterigt grundlag, hvorpå vi kan nærme os 
en kvalificering af den forståelseskrise og fremmedgørelse, som modernismekri-
tikken dybest set var et udslag af. 

Mere konkret er det afhandlingens tese, dels at Goodmans begreb om eksempli-
fikation som æstetisk referencemodus kan forklare den modernistiske arkitek-
 
12 Peter Blake, Form Follows Fiasco: Why Modern Architecture Hasn’t Worked (Boston: Little, 
Brown and Co., 1974); Malcolm MacEwan, Crisis in Architecture (London: RIBA Publications, 
1974); Brent C. Brolin, The Failure of Modern Architecture (New York: Van Nostrand Reinhold, 
1976). 
13 “‘Reference’ as I use it is a very general and primitive term, covering all sorts of symboliza-
tion, all cases of standing for.” Nelson Goodman, Of Mind and Other Matters (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1984), 55; “Roughly speaking, a building achieves the status of archi-
tecture if it can be shown to refer to something other than itself or even to features of itself.” 
Edward Winters, Aesthetics & Architecture (London: Continuum, 2007), 133. 
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turs egenart og særkende, og dels at en overrepræsentation af formelle, minima-
listiske og eksemplifikatoriske betydningsstrategier inden for modernismens 
arkitekturpraksis er ophav, i hvert fald delvist, til den oplevelse af fremmedgø-
relse og æstetisk monokultur, som modernismekritikken har sat ord på. Uagtet 
at Goodman selv ikke anså modernismens arkitektur for at udgøre et radikalt 
brud med tidligere tiders udtryksformer, men allerhøjst en forskydning i styr-
keforholdet mellem tilgængelige referencemodi, indgår det i afhandlingens tese, 
at modernismens arkitekturæstetik i mange tilfælde indvarslede et skift fra en 
flerhed af sameksisterende og samvirkende henvisningsformer (denotation og 
eksemplifikation (og til tider ekspression og medieret reference; det vil sige mere 
metaforiske betydningsveje) til en arkitekturoplevelse med eksemplifikation 
som altoverskyggende virksomt princip. Jeg søger at påvise dette skift i afhand-
lingen ved at sammenholde ældre tiders arkitektur med modernismens, hvor 
standardisering og typificering har været legio. 

Graden af æstetisk mættethed diagnosticeres i afhandlingen ved hjælp af 
Goodmans begreber om syntaktisk tæthed, semantisk tæthed og relativ fylde, som 
han ganske vist ikke bringer i spil over for bygningskunsten, men som har al-
men relevans for kortlægningen af æstetiske fænomener. Ritu Bhatt har således 
med held forsøgt sig med det samlede arsenal af goodmanske begreber i sin for-
tolkning af Venturi og Scott Browns berømte kortlægning af ‘the Strip’ i Las 
Vegas.14 Hendes arbejde indikerer, at Goodmans teori også kan være relevant 
for analysen af den æstetiske livsverden, som traditionelt har været fænomeno-
logernes spillerum. Men her har jeg begrænset mig til det studium af enkeltbyg-
ninger, som ved at supplere den eksisterende forskning kan tjene til at skabe 
balance i receptionen af modernismekritikken.15 Ligeledes har jeg forbigået en 
eventuel diskussion af Goodmans epistemologi, og de mere esoteriske områder 
af hans æstetiske begrebsapparat er ikke medtaget her. 

‘Reduktion’, såvel materialemæssig som æstetisk, har længe været en målsæt-
ning eller en forbandelse inden for modernismen – alt efter øjnene, der ser. Jeg 

 
14 Ritu Bhatt, “Aesthetic or Anaesthetic: A Nelson Goodman reading of the Las Vegas Strip,” in 
Relearning from Las Vegas, ed. Aron Vinegar and Michael J. Golec (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2009), 19–21. 
15 Dermed ikke sagt, at denne afhandlings snævre fokus på bygningen er en almen rettesnor for 
den teoretiske diskussion af modernismen. Her gælder følgende udmærkede princip: “I have 
always resisted the continual attempts to separate the discussion of modern architecture from 
that of modern urban planning.” Anthony Vidler, “Preface,” The Scenes of the Street and Other 
Essays (New York: The Monacelli Press, 2011), 6. 
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argumenterer for, at ved at aktivere Goodmans teori over for modernismens 
arkitektur kan vi nu faktisk påvise virkningsfuldheden af denne reduktion – 
men uden at gentage de paroler, som modernisterne selv forbandt med deres 
egen praksis, og uden at repetere de anklager om ‘meningsløshed’, som visse af 
modernismekritikerne afsendte. 

 

III AFHANDLINGENS GENSTANDSFELT, TILGANG OG UDFORMNING 
Jeg har taget udgangspunkt i de pejlemærker, som kan udledes af modernisme-
kritikkens prioriteter. De to ubetinget mest indflydelsesrige – bygningsoriente-
rede – modernismekritikker, nemlig på den ene side Learning from Las Vegas og 
på den anden side The Language of Post-Modern Architecture, har også fungeret 
som orienteringspunkter henholdsvis i udvælgelsen af bygningsværker og i ac-
centueringen af visse strømninger inden for modernismen på bekostning af an-
dre. Førstnævnte værk gik især til angreb på brutalismen og strukturalismen og 
dadlede den ekspressive betonæstetik og de megastrukturelle skalaforhold, 
mens sidstnævnte værk mest tog parti imod den internationale stil af kassefor-
mede, glasbeklædte stålkonstruktioner. Denne komplementaritet danner afsæt 
for en privilegeret undersøgelse af disse to æstetiske regimer, som begge i stor 
udstrækning blev udlevet i tiden efter 1945, og som fra indledningsvis at være 
karakteristisk for en vestlig arkitekturforståelse efterhånden blev udbredt til 
store dele af verden. 

Visse retninger inden for modernismen har påkaldt sig langt større kritisk op-
mærksomhed end andre: Bauhaus udgjorde en skydeskive allerede for vor hjem-
lige Poul Henningsen, der kritiserede den tyske maskin- og laboratorieæstetik i 
Kritisk Revy i 1927, og Venturi og Scott Brown helligede adskillige afsnit i Lear-
ning from Las Vegas til kritikken af Walter Gropius.16 I den sarkastiske From 
Bauhaus to Our House (1981) af journalisten Tom Wolfe fik Bauhaus-princip-
perne på puklen.17 Derimod slap både den russiske konstruktivisme og den hol-
landske neoplasticisme nådigt fra modernismekritikkens retoriske forhammer, 
og det skyldes formentlig, at konstruktivisterne nåede at virkeliggøre forsvin-
dende få arkitekturprojekter, hvorfor bevægelsens efterliv i skarptskåren grafik 
og dramatiske modeller, trods sin utopisme og avantgardisme, bevarede et uvir-

 
16 Poul Henningsen, “Tradition og Modernisme,” Kritisk Revy 3 (1927). 
17 Tom Wolfe, From Bauhaus to Our House (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1981). 
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keligt skær over sig, mens avantgardebevægelsen omkring De Stijl var et både 
kortlivet og til dels arkitekturfremmed fænomen. Det samme kan siges om fu-
turismen, dadaismen og surrealismen, hvis billedkunstneriske indsats aldrig 
blev komplementeret af en tilsvarende rig arkitekturpraksis. Konstruktivismen 
var endda så ubesmittet af konkretisering, at Mark Wigley i 1988 kunne lade 
denne historiske avantgarde danne afsæt for udråbelsen af en dekonstruktivi-
stisk arkitekturpraksis, da han sammen med Philip Johnson kuraterede udstil-
lingen Deconstructivist Architecture på Museum of Modern Art i New York.18 På 
grund af denne svage historiske virkningshistorie har jeg udeladt disse bevægel-
ser – futurismen, dadaismen, konstruktivismen, neoplasticismen og surrealis-
men. 

Den sejrende samlebetegnelse for den moderne arkitektur blev den såkaldt ‘in-
ternationale stil’. Og hvor nødigt jeg end ønsker at befæste den problematiske 
stilistiske kanonisering af modernismen i dens vorden, som Henry-Russell 
Hitchcock og Philip Johnson foretog i deres parallelle udstilling Modern Ar-
chitecture: International Exhibition og bog The International Style: Architecture 
Since 1922 i 1932, så må man anerkende, at der er en vis æstetisk korrespondens 
mellem den formalistiske version af modernismen, som de to kunsthistorikere 
fokuserede på i 1932, og det fjendebillede af modernismen, som modernismekri-
tikerne skitserede i 1960’erne og 1970’erne.19 Ligeledes har den ‘overfladiske’ 
betragtningsmåde fra begyndelsen været en central del af modernismens for-
midlingskultur,20 og er det faktisk stadig.21 Af disse grunde har jeg valgt en frem-
gangsmåde, som hviler på arkitekturfænomenologien, og et genstandsfelt – be-
mærkelsesværdige bygninger af Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le 
Corbusier og Frank Lloyd Wright – hvor kun bygningernes eksteriør gøres til 
genstand for analyse. Modernismekritikken angik nemlig sjældent de moderni-
stiske bygningers interiør og rumlige virkninger, men kun deres ydre fremto-
ning. Det betyder ikke, at tilgangen her er ufølsom over for rumoplevelsen, for 

 
18 Philip Johnson and Mark Wigley, Deconstructivist Architecture, ed. James Leggio (New York: 
The Museum of Modern Art / Boston: Little, Brown & Company, 1988). 
19 Henry-Russell Hitchcock and Philip Johnson, The International Style: Architecture Since 1922 
(New York: W. W. Norton & Co., 1995 [1932]). 
20 “Um einem breiteren Laienpublikum zu dienen, beschränkte sich der Herausgeber im we-
sentlichen auf Abbilder äußerer Bauerscheinungen.” Walter Gropius, Internationale Architektur, 
zweite veränderte Auflage (München: Albert Langen Verlag, 1927), 5. 
21 “This book will deal primarily with forms, façades, and spaces.” Hans Rudolf Morgenthaler, 
The Meaning of Modern Architecture: Its Inner Necessity and an Empathetic Reading (Farnham: 
Ashgate, 2015), 13. 
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som det vil vise sig, danner bygningernes omverdensrelation ofte et afsæt for 
eksemplifikation af orienteringen i rummet.22 Syntetiseringen af henholdsvis 
udeoplevelsen og indeoplevelsen af arkitektur foregår i tid og via erindringens 
mellemkomst, og det ville føre for vidt at udstrække undersøgelsen til hele dette 
felt.23 For ikke unødigt at afbryde kontinuiteten i fortællingen har jeg stillet ud-
dybende fænomenologiske bygningsanalyser til rådighed, som læseren kan kon-
sultere efter behov i afhandlingens appendiks. 

Som sekundære orienteringspunkter trækker jeg dels på arkitekturfænomeno-
logernes observationer, dels på den formalistiske fortolkningstradition inden 
for modernismen, der viser sig hos Emil Kaufmann, Colin Rowe, Robert Slutzky 
– og altså fra første færd hos Hitchcock og Johnson. 

Afhandlingen er hverken struktureret kronologisk eller biografisk, men i stedet 
tematisk og formalistisk, hvor organiseringen af stoffet følger de personer og de 
stilfænomener, som modernismekritikerne kastede sig over. Der er afgjort talri-
ge gengangere blandt de eksemplificerede størrelser i den moderne arkitektur i 
afhandlingen – det være sig orientering, linjeføring, form, plasticitet, farve, stof-
lighed, transparens, serialitet og modularitet. Disse temaer er dog ikke behand-
let hver for sig, men hvor de naturligt måtte dukke op i analyserne af de respek-
tive arkitekters værker. 

 

IV AFGRÆNSNINGSPROBLEMER 
Noget af det første, der må slås fast med syvtommersøm, er, at modernismen 
ingenlunde var en enhedskultur. Ikke desto mindre er det åbenlyst, at moder-
nismekritikken var en reaktion mod visse fællestræk – abstraktion, minimalis-
me, repetition, standardisering, skalaløshed – inden for modernismen, hvis 
æstetiske udtryksregister er kohærent nok til at kunne indfanges af Goodmans 
begreber. 

 
22 “Visual forces are not isolated vectors, but must be understood as components of perceptual 
fields that surround buildings and are also active in interior spaces.” Rudolf Arnheim, The Dy-
namics of Architectural Form: Based on the 1975 Mary Duke Biddle Lectures at the Cooper Union 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1977), 28. 
23 “An interior permits comparison with other places only through the visitor’s memory or an-
ticipation” Ibid., 93–4. 



 

21 
 

Udvælgelsen til denne afhandling af arkitekturværker, der kan optræde som 
repræsentative og eksemplariske for modernismen, har været en prekær opga-
ve, og til formålet har jeg ladet mig inspirere af de sporadiske, men prægnante 
bidrag, der allerede eksisterer i mellemrummet mellem Goodman-forskningen 
og arkitekturteorien, samt naturligvis af Goodmans egne værkanalyser. Heraf 
er det ikke blot tydeligt, at modernismen spiller en privilegeret rolle, men også 
at enkelte modernister som Ludwig Mies van der Rohe sågar indtager en frem-
skudt placering i diskussionen af bygningskunstens æstetiske udtryksapparat og 
delagtighed i kognitive stimuli. Udvalget i afhandlingen her af bygningsværker 
med stærke formalæstetiske oplevelseskvaliteter afspejler dermed denne eksi-
sterende prioritering. Dertil kommer, at modernismekritikkens bygningsorien-
terede aktivisme i altovervejende grad kom til udtryk som bearbejdninger af 
intuitive psykologiske responser, der blev udløst af æstetiske oplevelser af byg-
ningskroppe, facadeforløb og ydre æstetiske effekter snarere end af indre rum-
forløb eller nærstudier af interiører. Til tider lå en funktionsanalyse af grund-
plan eller rumsekvens dog til grund for kritikken. 

Af disse grunde – dels Goodmans æstetiske fokus, dels modernismekritikkens 
reception af modernismen – har denne afhandlings analyser en forprogramme-
ret slagside i retning af at give eksteriørets formdannelse forrang. Frem for alt 
fører spørgsmålet om eksemplifikationens væsen i den moderne arkitektur til 
en diskussion af æstetisk og semantisk selv-referentialitet. Denne prioritering 
betyder dog ikke, at afhandlingen hævder at kunne afklare betydningen af ‘for-
malisme’ eller ‘det formelle’. Som det ses af Adrian Fortys leksikon over væsent-
lige begreber inden for modernismen, hersker der stor forvirring om disse be-
greber.24 Når jeg anvender ordet her, skal det ikke opfattes som et psykologisk 
begreb beslægtet med adjektiverne ‘højtidelig’, ‘streng’ og så videre, hvor anto-
nymet ‘uformel’ omvendt betyder ‘afslappet’, ‘improviseret’ og deslige. Anven-
delsen her er deskriptiv mere end normativ. 

Hvordan skal man afgrænse den moderne arkitektur tidsmæssigt? Det kan i sig 
selv give hovedbrud og kræver i hvert tilfælde en supplerende begrundelse for 
grænsedragningen. Denne afhandling stiller sig i et modsætningsforhold til stil-
analysen og -historien som altings målestok, for ofte fører aktiveringen af stil-
begrebet ikke til større klarhed, men til større forvirring, når den subjektive 
smagsdom bliver producent af et antal ustabile stilistiske kategorier, som desu-
 
24 Adrian Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture (London: Thames & 
Hudson, 2000), 173. 
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den lader sig underopdele ad infinitum. Det bedste eksempel på faldgruberne 
ved denne metode er Charles Jencks’ karakteristik af både modernisme og 
postmodernisme som en række stilistiske forgreninger på et vildtvoksende 
“evolutionært træ”, som har vokset sig større for hver gang, Jencks finder lejlig-
hed til at udgive endnu en ny og ajourført udgave af sin berømte bog fra 1977. I 
tidens løb er talrige tendenser blevet taget til indtægt for denne knopskydning, 
og i udgaven fra 2002 var ordet “kompleksitet” det seneste påskud for, at Jencks 
kunne invitere endnu flere samtidsarkitekter til en tur i sin førerløse historiske 
karrusel, som nemt fremkalder svimlende meningsløshed. Paolo Portoghesi sat-
te tidligt spørgsmålstegn ved Jencks’ “more […] psychological than […] historico-
critical definition”, og med det in mente synes det mere forsvarligt at gøre, som 
jeg har gjort her, nemlig at lade det subjektive element i udvælgelsen stå for for-
fatterens egen regning frem for at give det en objektiv fernis af historisk nød-
vendighed.25 Derfor vil man kunne finde stilistiske betegnelser undervejs i bo-
gen som orienteringspunkter, men disse stilprædikater er mere praktiske foran-
staltninger end et kulturhistorisk udsagn. Pudsigt nok kritiserer Giedion brugen 
af stilbegrebet, fordi det er en ætling af 1800-tallet, men hans egen evolutions-
tænkning er ikke i mindre grad et barn af dette århundrede.26 Stilbegrebet kan 
imidlertid godt anvendes uden, at en sådan teleologi nødvendigvis følger med. 

Tilsvarende har jeg undgået at tillægge den moderne arkitekturs selvbestaltede 
grupperinger og institutionelle netværk for stor betydning, for som Jorge Otero-
Pailos har formanet, “[i]n such cases, the historiographical operation of selecti-
on follows the contours of the architects’ self-selection”, og dermed videreføres 
blot nogle historiske gruppetilhørsforhold, som reproducerer de ideologiske po-
sitioner, som var gældende på et givent tidspunkt i modernismens selvudvikling 
og definitoriske kampe.27 Når jeg her i teksten betjener mig af termer som ‘mo-
dernisme’ og ‘moderne arkitektur’, da skal det ikke opfattes som en stilhistorisk 
præference, men som en accept af, at modernismen har en række æstetiske fæl-

 
25 Paolo Portoghesi, Postmodern: The Architecture of the Postindustrial Society (New York: Rizzoli, 
1983), 10. 
26 “There is a word we should refrain from using to describe contemporary architecture — 
‘style.’ The moment we fence architecture within a notion of ‘style,’ we open the door to a for-
malistic approach. The contemporary movement is not a ‘style’ in the nineteenth-century 
meaning of form characterization. It is an approach to the life that slumbers unconsciously 
within all of us.” Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, 
Fifth Edition, Revised and Enlarged (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), xxxiii. 
27 Jorge Otero-Pailos, Architecture’s Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmod-
ern (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), 2. 
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lestræk, som kan komme for dagens lys ved at underkaste perioden Goodmans 
begrebsapparat. Thi Goodmans teori, universalistisk som den er, kan netop for-
klare modernismen som æstetisk kultur på tværs af partikulære variationer 
inden for typologi, funktion, tektonik og materiel beskaffenhed etc. 

Samtidig er det afgørende at slå fast, at de teorier, som har akkompagneret mo-
dernismens avantgardepositioner, ikke skal opfattes som sandheden om mo-
dernismen. I mødet mellem bygningsværk og teori betyder det, at teoriens vær-
di mere er forklarende og understøttende snarere end sand i sig selv.28 Med Erik 
Nygaards ord: 

“Der er med andre ord ganske solidt belæg for at sige, at arkitekturteorien, 
den egentlige arkitekturteori, er en diskurs, en løbende, værdiorienteret 
diskussion om arkitekturens mål og midler.”29 

Kate Nesbitt rubricerer den nyere klynge af teorier om arkitekturen siden 1965 
– postmodernismens, herunder modernismekritikkens – som henholdsvis præ-
skriptiv, proskriptiv, affirmativ eller kritisk.30 De fleste af de teorier eller rettere 
synspunkter, som vi vil møde her i afhandlingen, falder i de proskriptive og kri-
tiske kategorier, fordi de forsager modernismen. 

 

V MODERNISMENS EGET IDÉGRUNDLAG I FUNKTIONALISMETEORIEN 
Hvorfor ikke blot konsultere modernismens eget idégrundlag i stedet for at søge 
andre græsgange? Og har modernismekritikken i det hele taget en indsigelsesret 
over for modernismen, hvis sidstnævnte er et selvforklarende fænomen? Sådan 
kunne et par indvendinger mod mit Goodman-baserede projekt lyde. 

Modernismens eget idégrundlag kan måske sammenfattes i den såkaldte funk-
tionalismeteori, hvor en bygnings funktion anskues som deterministisk be-
stemmende for dens form, og hvor en bygnings skønhed eller æstetiske værdi 

 
28 “In a word, the theoretical aspect gets accommodated, independently of its truth or falsehood, 
in the imagination of the spectator.” Winters, Aesthetics & Architecture, 56. 
29 Erik Nygaard, “Arkitekturteorien – mellem manifester og videnskab,” Nordisk arkitektur-
forskning – Nordic Journal of Architectural Research 3 (2002): 40. 
30 Kate Nesbitt, “Introduction,” in Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of 
Architectural Theory, 1965-1995, ed. Kate Nesbitt (New York: Princeton Architectural Press, 
1996), 17–8. 
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derfor skal bedømmes med funktionsopfyldelsen og formålstjenligheden som 
målestok.31 Hos modernismens pionérer er denne opfattelse ikke sjældent gået 
hånd i hånd med en teknologisk determinisme, hvor adgangen til ny teknologi 
og nye byggematerialer siges at fremtvinge formmæssige forandringer med 
nødvendighed. En parallel variant af denne teknologiske determinisme var den 
sociale determinisme, hvor modernismen blev gjort til selve endemålet for soci-
ale forandringsprocesser. 

For mange ledende modernister havde Hegels teleologiske historiefilosofi vist, 
at et studium af historien kunne tjene til at dirigere retningen for fremtidige 
begivenheder. I denne proces var arkitekten den oplyste foregangsmand, som 
viste vejen fremad for kulturens omformning. I de forgangne, førmoderne peri-
oder var den kulturelle nyorientering indtruffet organisk og kollektivt, ikke 
programmatisk og individuelt, mens et sådant nybrud efter modernisternes 
opfattelse kunne iværksættes ved en viljesakt hos avantgarden. Dette program 
måtte selvsagt føre til et kolossalt paradoks.32 

Mest tydeligt træder dette paradoks frem hos Le Corbusier, som vekslede mel-
lem at fremstille vejen mod modernismen dels som overindividuel, kollektiv og 
uafvendelig, dels som kontrollerbar, genibåren og kunstnerisk formbar på det 
individuelle plan. Der var en god portion tysk idealisme og romantisk arvegods i 
modernismens selvforståelse, og en række forskere har i de senere år stillet 
skarpt på denne uhyre væsentlige, men upåagtede komponent i modernismens 
modsigelsesfyldte selvbegrundelse. 

Allehånde teorier om funktionalisme som bygningskunstens løsen har været en 
populær måde, hvorpå modernister har kunnet distancere sig fra fortidens klas-
sicistiske begrundelser, blandt andet ved henvisning til Viollet-le-Duc og Louis 
Sullivan, men som logisk ræsonnement er funktionalismeteorien for længst 
blevet dømt ude.33 Hvor det er ganske åbenlyst, at den æstetiske værdi af byg-
ningskunsten er betinget af dens brug og funktion, og at arkitekturen dermed 
ikke er en ‘fri’ kunstart, er det halsløs gerning at ville præcisere eller reducere 
det bygningskunstneriske udfaldsrum til bestemte forskrifter om funktionali-
tet. Trangen til at ville definere korrekt ‘funktionalitet’ én gang for alle har ikke 
resulteret i præcision, men har i stedet udløst mindst seks forskellige betydnin-

 
31 Winters, Aesthetics & Architecture, 41. 
32 Alan Colquhoun, Modern Architecture (Oxford: Oxford University Press, 2002), 11. 
33 Roger Scruton, The Aesthetics of Architecture (London: Methuen, 1979), 38–43. 
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ger af ordet, som Forty konstaterer.34 I den mest radikale version af funktiona-
lismeteorien findes der slet ikke æstetiske værdier i den moderne arkitektur – i 
hvert fald ikke som andet end en tilfældig sidegevinst. Det betyder, at moder-
nismens arkitekturpraksis – set i denne optik – slet ikke kan underkastes en 
æstetisk betragtningsmåde.35 

Modernismekritikken er imidlertid bevis på det modsatte og har om nogen insi-
steret på, at modernismen hverken står uden for historien eller uden for det 
æstetiske erfaringsrum. Selvklart ændrer funktioner sig hele tiden og afføder 
enten funktionstømte bygninger eller funktionel omprogrammering, og som 
semiologen Umberto Eco tilføjer, sker der også ombytninger i opfattelsen af 
primær og sekundær funktion i en bygnings levetid eller i historiens løb: 

“It would be a mistake […] to imagine that by their very nature architec-
tural sign vehicles would denote stable primary functions, with only the 
secondary functions varying in the course of history. […] So, in the course 
of history, both primary and secondary functions might be found undergo-
ing losses, recoveries and substitutions of various kinds.”36 

Medmindre man faktisk tilstræber en afvikling af arkitekturens æstetiske di-
mension, kan man altså med sindsro diskvalificere funktionalismeteorien som 
en kilde til oplysning om modernismen. Men måske er det ikke engang nødven-
digt, for Stanford Anderson hævder, at funktionalismen som forklaringsmodel 
og propagandaredskab var et marginalt fænomen inden for modernismens idé-
historie – en overdreven fiktion skabt af postmodernister for polemikkens 
skyld, hverken mere eller mindre.37 I Goodmans teori optræder funktion ikke 
som bestemmende faktor i iværksættelsen af den æstetiske erfaring af arkitek-
turen. 

Uanset graden af udbredelse, graden af virkningshistorie og graden af sand-
hedsværdi betyder det dog ikke, at modernismens teorikorpus er ligegyldigt. 

 
34 Forty, Words and Buildings, 174–95. 
35 “Austere functionalism […] is a prime example of a critically engaged theory which immunizes 
its works from aesthetic criticism (by removing them from its orbit) and thereby promotes and 
protects its adherents in their artistic practice.” Winters, Aesthetics & Architecture, 46. 
36 Umberto Eco, “Function and Sign: Semiotics of Architecture” [1973], in Rethinking Architec-
ture: A Reader in Cultural Theory, ed. Neil Leach (London: Routledge, 2005), 181. 
37 “Far from functionalism being the crux of modern architecture, it was precisely the avoidance 
of functionalism, as recognized by Hitchcock and Johnson, that allowed inclusion under the 
mantle of the International Style.” Stanford Anderson, “The Fiction of Function,” Assemblage 2 
(February 1987): 20. 
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Som filosoffen Edward Winters understreger, indgår vores eventuelle viden om 
de teoretiske idealer, som besjælede skaberne af de modernistiske bygninger, 
fortsat på en produktiv måde i vores forestillingsverden.38 

 

VI AKTUEL FORSKNING I MODERNISMENS ARKITEKTURPRAKSIS 
Afhandlingen er et forsøg på at begribe modernismens arkitektoniske kultur 
som samlet fænomen med et vist enhedspræg hvad angår prioriteringen af be-
tydningsskabende virkemidler, og det er faktisk overraskende at konstatere, i 
hvor ringe grad den arkitektoniske modernisme som samlet æstetisk bevægelse 
i det hele taget er blevet gjort til genstand for undersøgelser af systematisk ka-
rakter i perioden efter modernismekritikken. Sene studier af Alan Colquhoun, 
Colin St John Wilson, Christian Norberg-Schulz og Colin Rowe udgør en hånd-
fuld undtagelser. 

I de senere år er modernismens dokumentarister og deres historiografier i sti-
gende grad blevet selve genstandsfeltet – en ‘historio-historiografi’ med andre 
ord. Den tendens begyndte med Panayotis Tournikiotis’ The Historiography of 
Modern Architecture (1999). Anthony Vidler har videreført denne forsknings-
prioritet (men med aldeles andre metoder end i historiografiens første genera-
tion) i værker som Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural 
Modernism (2008), og Gevork Hartoonian har slået følge med udgivelser som 
The Mental Life of the Architectural Historian: Re-opening the Early Historiog-
raphy of Modern Architecture (2010). Nigel Whiteley har taget sig af Reyner Ban-
ham: Historian of the Immediate Future (2002), mens Andrew Leach i Manfredo 
Tafuri: Choosing History (2007) og andre værker også har tilkendegivet et til-
hørsforhold til denne udbredte historiografiske dominant i nutidens moder-
nismeforskning. Og så fremdeles. Hilde Heynens Architecture and Modernity 
(1999) undersøger ikke den moderne arkitektur i sig selv, men snarere 

“the gap between the discourse of the modern movement on the one hand 
and cultural theories of modernity such as those of the Frankfurt School on 
the other.”39 

 
38 “That is, in appreciating the work of the austere functionalists, for example, I am to consider 
the theoretical aspects of their work, not in terms of the truth of functionalism, but in terms of 
the contribution of the theory to the visual experience the work affords.” Winters, Aesthetics & 
Architecture, 55. 
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Til gengæld bliver spørgsmålet om arkitektens grundlæggende betydningskapa-
citet, som kom på dagsordenen med modernismekritikken, mere stedmoderligt 
behandlet for tiden – med visse undtagelser. 

En af disse markante undtagelser er Hans Rudolf Morgenthaler, som med sin 
bog The Meaning of Modern Architecture: Its Inner Necessity and an Empathetic 
Reading (2015) ambitiøst har forsøgt sig med en tværgående og systematisk for-
tolkning af modernismens arkitekturpraksis baseret på et psykologisk grundlag. 
Morgenthaler genaktualiserer de videnskabelige landvindinger inden for den 
tyske Einfühlung-skole, hvor empati og indlevelse blev lanceret som universel 
forståelsesnøgle til æstetiske fænomener.  

Morgenthaler opfatter modernismen som en undtagelsespræget kultur, som 
kun kan forstås til bunds, hvis man anvender begrebsdannelser frembragt inden 
for samme paradigme.40 Dermed genopliver han modernismens grundlæggel-
sesmyte om en æstetisk eksceptionalisme. Goodmans teori sætter os i stedet i 
stand til at forstå modernismens særkende og æstetiske brud med traditionen 
uden at acceptere en kulturhistorisk spændetrøje, hvor tvivlsomt afgrænsede 
‘epoker’ kun kan fortolkes med metoder frembragt inden for selvsamme ‘epo-
ker’. Goodman selv tog afstand fra empatiteoriens idé om et sammenfald eller 
en korrespondens mellem genstanden for den æstetiske erfaring og det mentale 
indhold, som erfaringen udløser.41 

Læseren vil også kunne konstatere, at to andre populære måder at karakterisere 
modernismen på tillige er marginaliseret i afhandlingen. Ligesom funktionalis-
mebegrebet har disse også rødder i anden halvdel af 1800-tallet. Det drejer sig 
om på den ene side den opfattelse, at modernismen er besjælet af en særlig 
rumlig kultur og i det hele taget lader sig forstå som en rumlig vending i dialog 
med kunst og videnskab, og på den anden side den opfattelse, at det er tilgænge-
ligheden af nye materialer og teknologier i kombination med en højtudviklet 
tektonisk kultur, som udgør prøvestenen for modernismens egenart. Både den 
rumorienterede skole og den tektonisk orienterede skole er afgjort værdifulde 
strømninger inden for forskningen i modernismens arkitektur, men da de begge 

 
39 Hilde Heynen, Architecture and Modernity: A Critique (Cambridge, MA: The MIT Press, 1999), 
2.  
40 Morgenthaler, Meaning of Modern Architecture, 6–7, 12. 
41 “Contra theories of empathy, these labels need not themselves have any particular properties 
in common with the music.” Nelson Goodman, Languages of Art: An Approach to a Theory of 
Symbols, Second Edition (Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1976), 62. 
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går bag facaden på bygningerne og søger deres sandhed der, er de kun sporadisk 
relevante for projektet her. 

På det seneste kommer udfordringen af arkitekturteoriens fortolkningsoriente-
rede metoder dog fra et andet og helt uprøvet hold, nemlig fra den neuroviden-
skabelige anfordring på den æstetiske kompetence – den såkaldte neuroæstetik 
– hvor arkitekturteorien har holdt flyttedag og nu er hjemmehørende i hjerne-
skannere, øjenskannere og simulationsmiljøer i virtual reality. Men sammen-
holdt med neuroæstetikkens naturalisme har Goodmans teori det fortrin, at 
videnskab og kunst ikke anses for at være skarpt adskilte erkendelsesformer, 
men derimod systemer, hvorimellem krydsbestøvning kan finde sted. Og der-
med kan vi vende bladet og se nærmere på hans teori. 
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2 GOODMANS ÆSTETISKE TEORI 
– OG DENS APPLICERING PÅ 
BYGNINGSKUNSTEN 
 

elson Goodman havde allerede en række bedrifter bag sig inden for logik, 
epistemologi og videnskabsteori og havde for længst slået sit navn fast som 
førende analytisk filosof, da han i moden alder i 1968 debuterede som 

æstetiker med bogen Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. In-
den da havde han dog i 1960 optrådt som anmelder af kunsthistorikeren Ernst 
H. Gombrichs gestaltpsykologiske værk Art and Illusion: A Study in the Psycholo-
gy of Pictorial Representation (1960), som dermed blev indlemmet i den filosofi-
ske æstetiks sfære – ikke kun kunsthistoriens.42 Sammen med Charles Sanders 
Peirce og Ernst Cassirer udgør Gombrich da også en inspirationskilde for 
Goodman, som i sin æstetiske teori forener motiver fra angelsaksisk logik og 
sprogfilosofi og kontinentaleuropæisk gestaltpsykologi. 

 

I ÆSTETIK OG KOGNITION 
Store dele af den filosofiske æstetik siden Baumgarten har ladet æstetikken tone 
frem som autonomt domæne, men den nyvundne frihed er ofte blevet betalt 
med den pris, at det æstetiske felt er blevet frakendt epistemologisk betydning. 
I værste fald er æstetiske fænomener blevet reduceret til noget, der fremkalder 
behag, men ikke erkendelse. 

 
42 Nelson Goodman, “Art and Illusion; a Study in the Psychology of Pictorial Representation” 
[book review], The Journal of Philosophy 57, no. 18 (September 1960). 

N 
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Goodman bryder på afgørende vis med denne tendens. Ved at definere det 
æstetiske domæne via evnen til symbolisering på lige fod med sprog og viden-
skab kan Goodman nå frem til, at 

“den æstetiske erfaring er en kognitiv erfaring, der udmærker sig gennem 
en overvægt af visse symbolske kendetegn og bedømmes ud fra normer for 
kognitiv betydning”.43 

Han vil frem til den konklusion, at “in aesthetic experience the emotions func-
tion cognitively.”44 Dermed kan en æstetisk erfaring sagtens udvide erkendelsen, 
mens en videnskabelig erfaring sagtens kan optræde æstetisk. I sin opskrivning 
af æstetikken som kognitivt anliggende argumenterer Goodman for, at 

“en sådan overensstemmelse, dette at kunne svare til vores viden og vores 
verden, men også reformere begge dele, er i lige så høj grad et anliggende 
for det æstetiske symbol.”45 

Men “not all symbolic functioning is aesthetic.”46 

Også den æstetiske attitude går ikke Goodmans revisionistiske opmærksomhed 
forbi: “The aesthetic ‘attitude’ is restless, searching, testing—is less attitude 
than action: creation and re-creation.”47 Dermed lægger Goodman både op til, at 
den æstetiske erfaring aldrig er passiv kontemplation eller en oplevelse, som let 
lader sig inddæmme i tid og sted, og at mødet med en æstetisk oplevelse har 
visse fællestræk med videnskabsmandens møde med empirien: “Art and science 
are not altogether alien.”48 

 

II ÆSTETIK OG SPROG 
Goodman adskiller sig også fra sin tids herskende æstetik på anden vis, for i 
modsætning den saussureske semiologi, der var i høj kurs, da hans æstetiske 
værk udkom i 1968, var han ikke opsat på at gøre sproget til en universel model 

 
43 Nelson Goodman, “Kunst og erkendelse” [1972], in Æstetiske teorier: En antologi, red. Jørgen 
Dehs (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 1998), 97. 
44 Goodman, Languages of Art, 248. 
45 Goodman, “Kunst og erkendelse,” 98. 
46 Nelson Goodman, “How Buildings Mean,” Critical Inquiry 11, no. 4 (June 1985): 643. 
47 Goodman, Languages of Art, 242. 
48 Ibid., 255. Se også 244. 
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for andre kulturfænomener. Endskønt Goodmans referencebaserede teori ube-
tinget tilhører et tegn- og sprogorienteret paradigme, er hans erkendelsesinte-
resse i Languages of Art konsekvent mere æstetisk end lingvistisk.49 For ham er 
det centrale ikke at få æstetiske udsagn bragt på lige fod med en sproglig struk-
tur, men derimod at konstatere, at fænomener bliver æstetiske, idet de refere-
rer til en omverden eller til sig selv på en måde, som minder om sprogets funk-
tionsmåde. 

I dag er ambitionen om at kunne identificere et ahistorisk sprogsystem i arki-
tekturen død og begravet. Arkitektursemiologien var et meget livligt og produk-
tivt forskningsfelt I 1960’erne og 1970’erne, men ebbede ud omkring 1980, hvor 
Geoffrey Broadbent, Richard Bunt og Charles Jencks stod for antologien Signs, 
Symbols, and Architecture (1980), der må anses for forehavendets svanesang. 
Faktisk havde Umberto Eco allerede i sit hovedværk, La struttura assente: La 
ricerca semiotica e il metodo strutturale (1968), givet dødsstødet til ideen om at 
kolonisere arkitekturen med en universalistisk strukturalistisk metode og til 
drømmen om arkitekturen som et sprogsystem, hvis struktur blot ventede på at 
blive fundet.50 

Når denne universalistiske mission hist og her er blevet genoptaget, som hos 
Jānis Taurens,51 er den stødt på grund, for stilfærdigt når Taurens frem til, at 
den gamle traver om en strukturlighed eller isomorfi mellem sprogsystem og 
arkitektur(system) er uholdbar, fordi betydningen af arkitekturen ikke lader sig 
omsætte til hverken udsagnslogiske, fonetiske eller lingvistiske mindsteenhe-
der: 

 
49 Winters, Aesthetics & Architecture, 84, 132. 
50 “Fremfor en ur-struktur, som alle koder skulle kunne føres tilbage til, indfører Eco en Nietz-
sche-inspireret historietænkning, der åbner for en uendelig række af fortolkningsmuligheder, 
afhængigt af hvilket perspektiv, der lægges på fortolkningen. Han medtænker således tidens 
historiske forskydning som element i betydningstilskrivningen til tegnet, som et spil mellem 
strukturer og begivenheder. Som grænsefænomen mellem kunst og social praksis tjener arkitek-
turen ham i den sammenhæng som eksemplarisk materiale til afvisning af strukturalismens 
naturaliserende ideologi.” Birgitte Anderberg, “Arkitektur og betydning,” in Rumanalyser, red. 
Lise Bek og Henrik Oxvig (Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 295. 
51 “I believe that it is possible to create a semantics of architecture, using the conceptual appa-
ratus that has been used in various philosophical models of language.” Jānis Taurens, “‘Meaning’ 
and ‘Context’ in the Language of Architecture”, in KOHT ja PAIK / PLACE and LOCATION: 
Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VI, ed. Eva Näripea, Virve Sarapik and Jaak 
Tomberg (Tallinn, 2008), 71. 
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“All we need to understand [in] architecture can be seen in architecture it-
self, but to understand it there must be some prior process of learning. The 
criterion of understanding is what we say, how we speak of architecture 
and how we act on it, but the architectural meaning itself is not translata-
ble into words.”52 

Søren Kjørup, som har studeret hos Goodman på Harvard University, skrev i 
1970, at “Nelson Goodman skulle have en chance for at bryde igennem den for-
bandede sprog- og traditionsbarriere”, som adskilte den nye semiologi i Frank-
rig fra såvel ældre som aktuelle tegnteoretiske udviklinger i den angelsaksiske 
verden.53 Det ønske forblev dog uindfriet indtil nu, hvor filosoffer har genopta-
get Goodman-studierne uden for den lejrtænkning, som Kjørup begræd. I arki-
tekturens retning er det siden blevet gjort af blandt andre Maurice Lagueux, 
Remei Capdevila-Werning, Ritu Bhatt og Christoph Baumberger. 

Ved sin nysgerrighed over for kontinental tænkning fra mellem- og efterkrigsti-
den, ikke mindst over for Ernst Cassirers symbolfilosofi, overskred Goodman 
selv allerede denne kløft, som andre siden har søgt at forcere.54 Men selv i den 
danske forsker Erik Nygaards nyere oversigt over arkitekturteorier i værket 
Arkitektur forstået (2011), som hævder at favne enhver forståelsesorienteret 
arkitekturteori, savnes omtale af Goodmans indsats, mens semiologiske og psy-
kologiske tilgange er givet fyldig repræsentation.55 Nygaards værk befæster der-
for den mentale barriere mellem angelsaksisk og kontinental tænkning og kal-
der på et supplement. 

 

  

 
52 Ibid., 80. Richard Bunt var allerede nået til same konklusion, se: Richard Bunt, “Linguistics 
into Aesthetics Won’t Go,” in Signs, Symbols, and Architecture, ed. Geoffrey Broadbent, Richard 
Bunt and Charles Jencks (Chichester: John Wiley & Sons, 1980). 
53 Søren Kjørup, “Nelson Goodman og hans bog om kunst, sprog og kunstsprog,” Poetik 1 (1970): 
96.  
54 Heinz Paetzold, The Symbolic Language of Culture, Fine Arts and Architecture: Consequences of 
Cassirer and Goodman: Three Trondheim Lectures (Trondheim: FF Editions, 1997); Curtis L. 
Carter, “After Cassirer: Art and Aesthetic Symbols in Langer and Goodman,” in The Philosophy 
of Ernst Cassirer: A Novel Assessment, ed. Sebastian Luft and J. Tyler Friedman (Berlin: De Gruy-
ter, 2015). 
55 Erik Nygaard, Arkitektur forstået (København: Bogværket, 2011). 



 

35 
 

III GOODMAN SOM NOMINALIST 
I en berømt artikel fra 1947, “Steps toward a Constructive Nominalism”, skre-
vet af Goodman sammen med Willard van Orman Quine, afviser de sammen 
eksistensen af ‘abstrakte entiteter’:  

“We do not believe in abstract entities. No one supposes that abstract enti-
ties—classes, relations, properties, etc.—exist in space-time; but we mean 
more than this. We renounce them altogether. We shall not forego all use 
of predicates and other words that are often taken to name abstract ob-
jects.” 

Derfor er det ifølge Goodman og Quine i orden at skrive “x is a dog”, men ikke 
“x is a zoölogical species”, som er en fortolkningsmæssig variabel, der “calls for 
abstract objects as values”.56 De tilbageværende faktisk foreliggende forhold, 
som Goodman og Quine anerkender, skal dog ikke opfattes som andet end præ-
dikater og etiketter i et sprogfilosofisk og logisk system. Selv sansekvaliteter 
opfatter Goodman ikke som iboende egenskaber ved tingene, men som etiket-
ter, mens han dog accepterer qualia som abstrakte entiteter.57 Alligevel bruger 
han ved flere lejligheder begreber som ‘egenskaber’ eller ‘besiddelse’ (ikke 
mindst i relation til eksemplifikation), men understreger altid, at han dermed 
mener etiketter og prædikater:58 

“Though accuracy would often call for speaking of expression of predicates, 
I defer to a prissy prejudice by speaking throughout this section of expres-
sion of properties.”59 

“In some contexts we more naturally speak of the label, in others of the 
feature, exemplified. The present study of routes of reference could be 
readily formulated in either way throughout, though as a nominalist I 
should want the eventual account to be free of talk of features or proper-
ties.”60 

 
56 Nelson Goodman and W. V. Quine, “Steps toward a Constructive Nominalism,” The Journal of 
Symbolic Logic 12, no. 4 (December 1947): 105. 
57 Nelson Goodman, The Structure of Appearance, Second Edition (Indianapolis: The Bobbs-
Merrill Company, Inc., 1966), 248–50. 
58 Se også: Servaas van der Berg, “Towards Defending a Semantic Theory of Expression in Art: 
Revisiting Goodman,” South African Journal of Philosophy 31, no. 3 (2012): 601, note 3. 
59 Goodman, Languages of Art, 87. 
60 Goodman, Of Mind and Other Matters, 5, note 4. 
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Når Goodman ved flere lejligheder bringer begrebet skema på banen, skal det 
heller ikke opfattes som andet end en organisering af etiketter: 

“Talk of schemata, categories, and systems of concepts comes down in the 
end, I think, to talk of such sets of labels. The aggregate of the ranges of ex-
tension of the labels in a schema may be called a realm. It consists of the 
objects sorted by the schema—that is, of the objects denoted by at least one 
of the alternative labels. Thus the range of ‘red’ comprises all things red 
while the realm in question may comprise all colored things. But since the 
realm depends upon the schema within which a label is functioning, and 
since a label may belong to any number of such schemata, even a label with 
a unique range seldom operates in a unique realm.”61 

Han fremhæver også, at “a label functions not in isolation but as belonging to a 
family. We categorize by sets of alternatives.”62 

Dermed ikke sagt, at Goodman afviser, at spørgsmålet om egenskabers status 
kan have ontologisk relevans; blot henviser han emnet til andre tænkere: 

“At any rate, the general explanation why things have the properties, lit-
eral and metaphorical, that they do have—why things are as they are—is a 
task I am content to leave to the cosmologist.”63 

Goodmans brug af begreberne står åbenlyst i gæld til de kantianske skemaer, og 
til at begynde med gør han en dyd ud af at pointere perceptionens organiseren-
de og filtrerende virkemåde. K. Michael Hays fremhæver, at de kantianske 
skemaers virksomhed lige præcis kan kaldes symbolisering: 

“The pronouncement That is architecture is not a simple experience, not only 
intuition or cognition, but a recognition: an understanding built from prior en-
counters, memories, and reflected conceptualizations. The authority of the 
symbolic rule imposes itself on the imagination and determines it, regulates it, 
legitimizes it. The imagination operates in accordance with rule unwittingly, 
without expressly observing it, but the symbolic must be in play. Through its 
interaction with the symbolic, the imagination gains the power to both register 
and overcome the limits of experience. Only when the imagination mediates 

 
61 Goodman, Languages of Art, 72. 
62 Ibid., 71. 
63 Ibid., 78. 
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between the sensible and the understanding, with the symbolic order of the 
understanding presiding, is That architecture.”64 

Men atter må vi betone, hvor vidtgående Goodmans position er i dens afvisning 
af, at kategorier, klasser, skemaer og relationer har virkelighedskarakter. Sam-
men med Quine konkluderer han nemlig også, at 

“our position is that the formulas of platonistic mathematics are […] con-
venient computational aids which need involve no question of truth. What 
is meaningful and true in the case of platonistic mathematics […] is not the 
apparatus itself, but only the description of it: the rules by which it is con-
structed and run.”65 

Ergo er arkitekturrelevante konceptualiseringer og formaliseringer såsom pro-
portionslære, diagrammatik og alle andre skabelses- eller repræsentationsfor-
mer, som er baseret på relationer, kun sande i deres regelsæt, ikke i deres virke-
liggørelse i arkitekturens former, der spænder fra notation til færdigt bygnings-
værk. 

Alt efter, om man abonnerer på Goodmans nominalisme eller ej, kan man enten 
opfatte alle ‘egenskaber’ og ‘relationer’ ved tingene som intet andet end etiket-
ter, kategorier og skemaer genereret af vor kognition eller i stedet skelne mel-
lem på den ene side sansbare egenskaber ved tingene (for eksempel farveople-
velser) og på den anden side kognitive skemaer (for eksempel euklidisk geome-
tri).66 

I modsætning til Goodman hælder jeg her mod sidstnævnte position; om ikke 
andet fordi den tydeliggør arkitekturens kreative dialektik mellem fænomeno-
logisk erfaringsrum og abstrakt erfaringsrum, som ellers bliver udvisket, hvis alt 
reduceres til kognitive produkter: En farveoplevelse og et diagram har både for-
skellig virkelighedskarakter og fordrer vidt forskellige stadier af kognitiv bear-

 
64 K. Michael Hays, “Architecture’s Appearance and the Practices of Imagination,” Log 37 
(2016): 206. 
65 Goodman and Quine, “Steps toward a Constructive Nominalism,” 122. 
66 “No commitment to either nominalism or platonism is required by the present discussion. 
For those who, like the present writer, are nominalistically inclined, features are to be con-
strued in terms of labels; and we may then speak indifferently of something possessing or being 
denoted by a feature. Those who are platonistically inclined will want to read ‘denoted by a 
feature’ as short for ‘denoted by a label for a property’.” Nelson Goodman, “Variations on Varia-
tion — or Picasso back to Bach” [1987], in Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Scienc-
es, by Nelson Goodman and Catherine Z. Elgin (London: Routledge, 1988), 69, note 2. 
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bejdning. Hvis man skaber et kunstigt sammenfald mellem fysiske, umiddelbart 
konstaterbare egenskaber og skemaer af abstrakte matematiske relationer, som 
Remei Capdevila-Werning gør det i Goodman for Architects (2013), udgrænser 
man afgørende distinktioner i arkitekturens symbolsprog, som er kendetegnet 
ved at kunne oscillere mellem konkret og abstrakt. Samtidig fornægter man den 
temporalitet og latens, som gør en spontan sanseoplevelse væsensforskellig fra 
en koordineret opmåling. I andre tilfælde kan man i det hele taget kun bringe 
latente abstrakte relationer for dagens lys ved den arkitekturhistoriske konsul-
tations mellemkomst, hvorved historiciteten skyder sig ind imellem oplevelse 
og erfaring. 

 

IV RIGTIGT OG FORKERT, IKKE SANDT OG FALSK 
En anden følge af Goodmans nominalisme er, at sandhedsbegrebet sættes ud af 
kraft, når det gælder alt andet end logiske udsagn. Sandhed er forbeholdt logiske 
propositioner på sætningsform.67 Dermed er positioner, som hævder, at arkitek-
turen kan udtrykke en ontologisk sandhed, uforenelige med Goodmans tænke-
måde. Det gælder eksempelvis Christian Norberg-Schulz’ Heidegger-inspirere-
de forestilling om ‘genius loci’ og Kenneth Framptons betoning af byggehand-
lingens og tektonikkens ontologiske sandhedsstiftelse. 

Goodmans redegørelse for den æstetiske fortolkningspraksis er dog ikke mere 
relativistisk end, at den opererer med ‘rigtigt’ og ‘forkert’. At indlæse sand-
hedsmæssige udsagn i arkitekturen vil ifølge Goodman være en fejlagtig for-
veksling af arkitektur med sprog, men til gengæld kan vi udmærket vurdere, om 
en given fortolkning af en bygning er rigtig eller forkert. Han afviser både abso-
lutistiske og ekstremt relativistiske angrebsvinkler til fordel for sin egen midt-
erposition: 

“A third view that might be called constructive relativism takes decon-
struction to be a prelude to reconstruction and insists on recognition that 
among the many construals of a work some—even some that conflict with 

 
67 “If we speak of hypotheses but not of works of art as true, that is because we reserve the 
terms ‘true’ and ‘false’ for symbols in sentential form.” Goodman, Languages of Art, 264. 
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one another—are right while others are wrong. Consideration of what con-
stitutes the difference thus becomes obligatory.”68 

Andetsteds har Goodman uddybet sin position, som også tillader en vis tilnær-
melse mellem kunst og videnskab: 

“Sandhed og det, der i det æstetiske svarer til sandhed, er i sidste ende blot 
forskellige navne for tingenes passen til hinanden (appropriatness [sic]). 
Når vi kalder hypoteser og ikke kunstværker for sande, er det fordi vi re-
serverer brugen af begreberne ‘sandt’ og ‘falsk’ til symboler, der har form af 
udsagn. Jeg siger ikke, at denne forskel blot er noget, man kan sætte sig ud 
over, men at den snarere er specifikt end artsmæssigt betinget, snarere er 
en forskel i anvendelsesområdet end i princippet, og at den ikke angiver 
noget skisma mellem det videnskabelige og det æstetiske.”69 

Men hvad mener Goodman med rigtigt og forkert? Han hævder, at når byg-
ningskunsten opfylder de krav, som kan stilles til den, er der tale om en god 
tilpasning eller en god pasform mellem bygningen og dens egen komposition og 
mellem bygningen og dens miljø: 

“Judgments of rightness of a building as a work of architecture (of how well 
it works as a work of art) are often in terms of some sort of good fit—fit of 
the parts together and of the whole to context and background. What con-
stitutes such fit is not fixed but evolves. As illustrated in the case of ‘con-
tradiction’ in architecture, drastic changes in standards of fit start from 
and are effected against some concepts and expectations that give way 
slowly.”70 

Goodman foreslår Pariseroperaen (Palais Garnier, 1857-74 af Charles Garnier) 
som et eksempel på en bygning, der med hensyn til kontekst er dårligt tilpasset 
sine omgivelser, fordi bygningen ikke formår at indgå i en overbevisende dy-
namik med gaderummet (Avenue de l’Opéra) og derfor kun indløser sit monu-
mentale potentiale for sig selv, ikke som brik i en urban komposition.71 Kriteri-
erne for arkitekturens duelighed og bonitet er altså dels stabile, dels situations-
bestemte. 

 

 
68 Goodman, “How Buildings Mean,” 650. 
69 Goodman, “Kunst og erkendelse,” 98. 
70 Goodman, “How Buildings Mean,” 651. 
71 Ibid., 651–2. 
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V HVORNÅR FINDER ARKITEKTUREN STED? GOODMANS AFVISNING AF 
ALTERNATIVE TEORIER 
En del af Goodmans motivation for at udvikle sin symbolteori skal findes i den 
manglende forklaringskraft hos andre æstetiske teorier, og som anskueliggjort af 
Le Corbusier-eksemplet, hvor ophavsmandens diktum hævdes at være lov, er 
det uholdbart at bygge en æstetisk teori på intentionalitet. Intentionalitet som 
parameter for fortolkningsmæssig korrekthed er en blindgyde, dels fordi æld-
gamle værker, hvor ophavsmanden er ukendt, forbliver uløselige gåder, dels 
fordi mislykkede værker ikke lader sig forklare, og dels fordi et værks recepti-
ons- og virkningshistorie afskrives totalt som kilde til æstetisk oplysning.72 

Lige så håbløs finder Goodman den ekstremt relativistiske position, hvor man 
typisk udøver “interpretation not as of anything but as mere storytelling.”73 I så 
fald gives der intet kriterium for vurderingen af en fortolknings gangbarhed, 
hvilket trækker hele arkitekturens virkningsfuldhed som symbolsystem med sig 
i faldet, da Goodmans teori hviler på evnen til at fastlægge, om et værk effektu-
erer en reference eller ej. 

Andre positioner står også for skud hos Goodman. Ifølge ham har man stillet det 
forkerte spørgsmål (‘Hvad er kunst?’), når man har forsøgt at bestemme et 
kunstværks iboende essens frem for at pejle de betingelser, på hvilke et kunst-
værk eventuelt kan træde frem som kunstværk (‘Hvornår er noget kunst?’). 
Man bør i stedet “recognize that a thing may function as a work of art at some 
times and not at others.”74 Det samme gælder naturligvis ikke i mindre grad 
bygningskunsten. Goodmans svar på sit eget spørgsmål lyder: 

“My answer is that just as an object may be a symbol—for instance, a sam-
ple—at certain times and under certain circumstances and not at others, so 
an object may be a work of art at some times and not at others.”75 

Med andre ord kan fænomener undertiden symbolisere på visse måder og der-
igennem fungere æstetisk, men der er ingen garanti for, at det vil forblive så-
dan. Hverdagslige ting og begivenheder kan komme til at fungere æstetisk – som 

 
72 Ibid., 649. 
73 Ibid., 650. 
74 Nelson Goodman, Ways of Worldmaking (Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1978), 66. 
75 Ibid., 67. 
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Claes Oldenburgs kortlivede Placid Civic Monument i Central Park, New York 
(oktober 1967), som Goodman nævner – ligesom veletablerede kunstværker kan 
glide ud af en symboliserende sammenhæng. Andre værker har måske hele ti-
den fungeret æstetisk, men har fået opskrevet sin værdi på grund af ændringer i 
både fysisk kontekst og kulturel kontekst, hvor bygningsbevaringsbevægelsen 
har sat sig sine spor. Goodman forkaster dermed essentialistiske forklaringer på 
æstetiske oplevelser. Goodmans indstilling synes særdeles velegnet til at kunne 
kapere et fænomen som modernismekritikken, hvor førhen prisbelønnede og 
roste bygningsværker i løbet af få årtier blev betragtet som kulturelle fejlskud. 

I en sådan arkitekturteoretisk kontekst har Goodmans teori desuden et fortrin 
frem for en universalistisk neuroæstetik, nemlig dens forandringssensitivitet. 
Med Kjørups ord: 

“Det er interessant at dette synspunkt ligefrem i nogen grad kan afklare 
problematikken omkring den vekslende smag, for hvis kunstnerisk værdi 
måles på hvad kunstværkerne ‘har at give os’, kognitivt og emotionelt (og 
Goodman ser altså ikke noget skel her), er det ikke mærkeligt at visse vær-
ker først kan forekomme oprørende, siden fascinerende, siden behagelige 
og til sidst kedsommelige – nemlig efterhånden som vi allerede ‘ved’ og får 
vænnet os til hvad der ‘siges’ i værkerne – mens andre, takket være deres 
tæthed i symbolsystemet, aldrig vil kunne udtømmes helt, aldrig vil kunne 
tilegnes til mindste enkelthed (for der er ingen mindste enkelthed), og der-
for vil forblive fascinerende.”76 

Ved første øjekast kan det virke som om, at Goodman blåstempler institutions-
teorien for kunst (Arthur Danto og George Dickie), hvor kunst opnår sin status 
ved at blive blåstemplet institutionelt, når han fremhæver denne omskiftelig-
hed ved især den moderne kunsts status. Oldenburgs projekt – et gravformet 
hul i jorden udfyldt med grus – kan blive et kunstværk, hvis omstændighederne 
og autoriteterne tillader det. Sådan forholder det sig dog ikke.77 Goodman aner-
kender den institutionelle autoritet lige så lidt som den intentionelle autoritet, 
når det gælder den filosofiske fastlæggelse af æstetiske former: 

“But I do not—as is sometimes supposed—subscribe to any ‘institutional’ 
theory of art. Institutionalization if only one, and sometimes overemphasized 

 
76 Kjørup, “Nelson Goodman,” 103. 
77 Goodman, Ways of Worldmaking, 66. 
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and often ineffectual, means of implementation. What counts is the function-
ing rather than any particular way of effecting it.”78 

Institutionsteorien geråder i problemer, fordi den hverken optræder som en 
tilstrækkelig eller en nødvendig betingelse for æstetisk virkemåde.79 Dertil er 
teorien udelukkende fleksibel i sociologisk retning, hvor visse privilegerede ste-
der, institutioner eller personer, som ingen andel har i kunstværkets fakticitet 
som artefakt, kan garantere æstetikkens indtræffen, mens Goodmans æstetik er 
fleksibel i symboliseringens henseende, som kan være betinget af en række 
skemaer, som i næste led er betinget af sociale og kulturelle koder og alment 
accepterede vedtagelser. 

Goodmans nedtoning af funktionen spiller også en rolle i frisættelsen af arki-
tekturens betydningstilskrivninger. Han understreger, at 

“in architecture as in few other arts, a work usually has a practical func-
tion, such as protecting and facilitating certain activities, that is no less im-
portant than and often dominates its aesthetic function.”80 

Det kan betyde, at man må træde ud af hverdagens praktiske forbundethed med 
en bygning – for eksempel en arbejdsplads – for at kunne påskønne den æste-
tisk.81 Goodmans teori kan også forklare, hvorfor funktionstømning ikke nød-
vendigvis og ikke altid fører til tab af æstetisk værdi.82 Ikke mindst kan ruiner 
stadig fungere æstetisk inden for arkitekturens symbolsystem, selvom de kon-
staterbart er ophørt med at fungere som sådan, og selvom den helhed, som lå til 
grund for designet, er gået til grunde. Ruiner skifter ikke symbolsystem – bliver 
altså ikke skulptur eller et andet medium – blot i kraft af deres udtræden af 
brugsmæssighedens cirkulation. Men lige så evident er det, at de heller ikke 
længere kan symbolisere som oprindelig tiltænkt, da ruinerne fremstod som et 
hele og uden forfald og patina. Dette lille eksempel viser, at en bygnings forfald 
til ruin ikke fører til et proportionalt forfald af æstetisk værdi – i stedet vinder 
bygningen som ruin, ved meningstilvækst, noget andet end det, som den har 
mistet. 

 
78 Goodman, Of Mind and Other Matters, 145. 
79 Remei Capdevila-Werning, Goodman for Architects (Abingdon: Routledge, 2013), 20. 
80 Goodman, “How Buildings Mean,” 643. 
81 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 28. 
82 Ibid., 52. 
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Ved nærmere eftertanke viser mange kendte, ikoniske eller beundrede byg-
ningsværker sig at leve videre med omprogrammerede funktioner – Pantheon 
og Castel Sant’Angelo i Rom, Panthéon, Louvre og Musée d’Orsay i Paris, Tate 
Modern i London, Hamburger Bahnhof i Berlin, Gasometer i Wien, Elbphil-
harmonie i Hamborg, MoMA PS1 og The High Line i New York og mange flere. 
Symboliseringen i disse bygninger er utvivlsomt forandret, men deres æstetiske 
prægnans er ikke blevet formindsket derved. 

 

VI LANGUAGES OF ART 

Lad os følge hans egen æstetiske systematik, som den træder frem i Languages 
of Art og senere udvidelser af terminologien. I al sin enkelhed er Goodmans 
værk centreret omkring henholdsvis symbol og reference, og symbolet defineres 
ved, at noget refererer til det, mens referencen defineres ved, at den står for 
noget andet end sig selv. Meget længere ad den definitoriske vej går Goodman 
ikke, og det skyldes, at han gerne vil undgå enten at definere begreberne ved at 
søge assistance uden for rammerne af sin teori eller at ende i en argumentato-
risk cirkelslutning, hvor begreberne er tautologisk givne.83 

Vi kan allerede her slå fast, at Goodman ikke tillægger funktionalitet værdi som 
demarkationskriterium i sin æstetiske teori. Nok kan en bygnings funktion af-
gjort antage symbolsk form i sig selv og dermed tjene til igangsættelsen af en 
reference, ligesom funktionen kan indgå i komplekse betydningskæder, men det 
er ikke karakteren af bygningens funktion, som afgør, om den hører til æstetik-
kens domæne. Dermed sætter Goodman sig ud over den funktionalistiske ind-
snævring af bygningskunsten, som har præget mange af modernismens samtidi-
ge karakteristikker; ikke mindst Nikolaus Pevsners. I sin normative klassifika-
tion af funktioner diskvalificerer Pevsner som bekendt med den ene hånd cy-
kelskuret som arkitektur, mens han med den anden hånd indlemmer Lincoln-
katedralen i arkitekturens rige.84 

 
83 Goodman, Of Mind and Other Matters, 55; Goodman and Elgin, Reconceptions in Philosophy, 
124. 
84 “Et cykelskur er en bygning. Lincolnkatedralen et stykke arkitektur. Næsten alt med et rum-
indhold, tilstrækkelig stort til at indeholde et menneske, er en bygning. Betegnelsen arkitektur 
kan kun knyttes til bygninger med æstetiske kvaliteter.” Nikolaus Pevsner, Europas arkitektur-
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Men hos Goodman opnår et fænomen status som æstetisk, hvis dets reference-
måde aktiverer æstetiske betydningsveje. For Goodman bliver en bygning der-
med bygningskunstnerisk (og ikke kun brugbar), hvis den formår at aktivere en 
referencemåde, der hører til de æstetiske symbolsystemer.85 Ifølge Goodman er 
et æstetisk fænomen aldrig restløst selvreferentielt – det har i varierende grad 
henvisningsrelationer til en større omverden af betydning og kan dermed ikke 
inddæmmes til at være summen af sine egenskaber.86 

 

VII SYMBOLSYSTEMER OG SYMBOLSKEMAER 
Hvor symbolet er den intuitive mindsteenhed, som Goodmans system opererer 
med, er symbolsystemet den ramme, der regulerer symbolets betydningsstiftelse. 
Sproget er et eksempel på et symbolsystem (af lingvistisk karakter), mens andre 
symbolsystemer er af billedlig, musikalsk, mimisk eller gestisk art eller regule-
rer diagrammatisk udfoldelse og andre former for notation. Symbolsystemets 
operationsmåde foregår mellem på den ene side et såkaldt (symbol)skema, nem-
lig en samling af symboler, og på den anden side et udfoldelsesrum – eller rette-
re et referenceområde, som er de fænomener, som kan underkastes symbolske-
maets virkninger. I Goodmans teori er der et tæt teoretisk parløb mellem for-
muleringen af symboliseringens veje på den ene side og formuleringen af krite-
rier for æstetisk og anden notation på den anden side. 

Sproget er også det bedste eksempel på et symbolsystem, hvorigennem vi kan 
forklare Goodmans talrige klassifikatoriske begreber: Det danske sprog fungerer 
via et symbolskema, som igen består af såkaldte karakterer (“characters”), hvil-
ket vil sige henholdsvis bogstaver og ord, som dannes ud fra det latinske alfabet 
(med æ, ø og å som tilføjede særbogstaver). Hvad enten et enkelt bogstav eller et 
enkelt ord er udført i tale (“inscriptions”) eller på skrift (“marks”), så henviser 
disse såkaldte markører altid entydigt til bestemte karakterer.87 En karakter kan 

 
historie: En oversigt, oversat af Lennart Olsson (København: Politikens Forlag, u.å. [1973; Lon-
don 1963]), 15. 
85 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 92. 
86 Bhatt, “Aesthetic or Anaesthetic,” 22. 
87 Goodman, Languages of Art, 131ff. 



 

45 
 

være atomisk eller sammensat, som sprogets kombination af bogstaver til ord 
bevidner.88 

 

VIII SYNTAKTISK OG SEMANTISK, NOTATION, DIGITAL OG ANALOG 
Næste skridt er at afkode de regler, som styrer sprogets symbolsystem. Det vi-
ser sig her, at syntaktiske regler regulerer både aflæsningen af bogstaver og 
sammensætningen af ord, for ‘a’ og ‘A’ er markører for samme karakter, mens 
samme regler dikterer, at ‘tog’ er en gyldig sammensætning af karakterer på 
dansk, mens ‘tgo’ ikke er det. Tilsvarende kan ‘dsb’ være et ugyldigt udsagn, 
medmindre det skrives med versaler – ‘DSB’ – hvorved det så bliver til en be-
tegnelse for en statsejet virksomhed inden for jernbanedrift. 

Hvor symbolskemaet her er reguleret af syntaktiske regler, er selve symbolsy-
stemet reguleret af semantiske regler, som i dette tilfælde ikke på samme måde 
producerer entydighed: Ordet ‘hane’ er eksempelvis polyvalent, da det har flere 
betydninger. Tilsvarende kan et akronym som ‘FN’ henvise til Forenede Natio-
ner, til den belgiske våbenfabrik Fabrique Nationale – og til meget andet. 

Alt efter i hvor høj grad et symbolsystem tjener til at bestemme et fænomen 
finit syntaktisk og semantisk, kan man hos Goodman udlede et spektrum af sy-
stemer, hvor vi ved den ene pol finder systemer, der er differentierede og svage 
(“attenuated”), og ved den anden pol finder systemer, der er ikke-
differentierede og tætte (“dense”). Her er det afgørende at forstå, at Goodman i 
sin systematik udgår fra en målestok, hvor standarden er det system, som er 
kendetegnet ved komplet syntaktisk differentiering og semantisk entydighed. 
Goodman kalder sådanne systemer notationer, og hans samarbejdspartner og 
discipel, Catherine Z. Elgin, giver et godt eksempel, når hun bringer postnum-
mersystemet i spil:89 Tager vi eksempelvis postnummeret ‘5000 Odense C’ i 
Danmark, så påvirkes postnummerets status af karakter ikke af ændringer i 
formatering (dvs. markering i Goodmans jargon): ‘5000 Odense C’, ‘5000 Odense 
C’ og ‘5000 Odense C’ udtrykker syntaktisk det samme. Tilsvarende henviser 
varianterne ‘1’, ‘1’ og ‘1’ alle til arabertallet 1 og ikke andre cifre. Det samme 

 
88 Ibid., 141–3. 
89 Catherine Z. Elgin, With Reference to Reference (Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1983), 
104–13. 
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gælder forkortelsen ‘C’ i forhold til alfabetet, mens både den bagvedliggende 
henvisning (‘Centrum’) og bynavnet ‘Odense’ er karakterer, som følger syntak-
tiske spilleregler for orddannelse. Også semantisk er der entydighed: Alle post-
adresser i Danmark er tildelt ét og kun ét entydigt postnummer, mens postdi-
strikterne omvendt har en geografisk udbredelse og grænsedragning, som præ-
cist korresponderer til postnummeret. Enhver flertydighed er med andre ord 
elimineret. 

Pointen her er, at et ideelt system som postnummersystemet opfylder Good-
mans kriterier for at være et notationssystem, da det både er syntaktisk og se-
mantisk præcist og entydigt: Syntaktisk er postnummeret disjunkt (består af 
bestemmelige, finitte karakterer), og semantisk er det unireferentielt og diffe-
rentieret (henviser alene til én finit reference). Notation bliver dermed en vel-
egnet prøvesten for at kunne skelne mellem blandt andre æstetiske fænomener 
og deres omsættelighed til skematik.90 

Goodman opstiller fem logiske kriterier, som skal være opfyldt for at et symbol-
system kan siges at være komplet determineret – og dermed et notationssy-
stem:91 Syntaktisk set skal systemets karakterer være disjunkte, således at ingen 
markør tilhører mere end én karakter, og så enhver kopi af en markør svarer til 
originalen.92 De skal også være finit differentierede (eller artikulerede), hvilket 
vil sige, at bestemmelsen af karaktererne skal være afsluttet, så der ikke mellem 
to forskellige karakterer kan udpeges en tredje.93 Semantisk set skal systemets 
såkaldte overensstemmelsesklasse (“compliance class”), som også kan udtrykkes 
som mængden af objekter, der kan denoteres af et symbol,94 være disjunkt.95 Det 
semantiske referencefelt skal være finit differentieret.96 Og slutteligt må der ikke 
herske semantisk tvetydighed.97 

 

 
90 Ligesom i Capdevila-Wernings lille afhandling om relevansen af Goodmans æstetik for arki-
tekturen har jeg tydeliggjort den syntaktiske og analytiske tætheds status som ‘symptomer på 
det æstetiske’, hvorimod begreberne i Languages of Art snarere fremstår som pejlemærker i 
retning af grundlæggelsen af en teori om notation. 
91 Goodman, Languages of Art, 154, 156. 
92 Ibid., 132–3. 
93 Ibid., 135–6. 
94 Ibid., 144. 
95 Ibid., 150. 
96 Ibid., 152. 
97 Ibid., 148. 



 

47 
 

UPERFEKTE SYMBOLSYSTEMER: NOTATIONELLE SKEMAER 

Imidlertid er langt de fleste æstetiske symbolsystemer af en anden og mindre 
skematisk beskaffenhed. Umiddelbart ledes tankerne hen på notationssystemet 
for vestlig musik som en potentiel kandidat til et perfekt notationssystem, men 
i så fald skuffes forventningerne, da det samme toneleje omsat til noder enhar-

monisk kan betyde både Cis (C♯) og Des (D♭).98 Hvis vi nu vender tilbage til 
sproget som eksempel, oplever vi også her, at sproget nok er fuldt syntaktisk 
differentieret, men ikke fuldt semantisk differentieret, da talrige ord besidder 
mere end én betydning, som vi just har konstateret.99 De naturlige sprog opfyl-
der dermed ikke kriterierne for at være et notationssystem.100 Sådanne ufuld-
stændige notationer kalder Goodman for notationelle skemaer, mens områder 
behersket af et potentiale for fuldstændig notation har karakter af at være nota-
tionelle systemer. 

Forskellen på notationsomsættelige æstetiske udsagn og det modsatte viser sig 
uhyre afgørende, hvis vi ser nærmere på eksempelvis billedlige symbolsyste-
mer, herunder billedkunstneriske. Blandt de såkaldte ‘symptomer på det æste-
tiske’, som Goodman indkredser, først som fire kriterier,101 siden som fem krite-
rier,102 finder vi som de tre første indikationer syntaktisk tæthed, semantisk tæt-
hed og relativ fylde (“repleteness”, dvs. propfuldt med information). Som ek-
sempel på det første nævner Goodman et gammeldags analogt termometer, 
hvor selv den mindste forskel i aflæsningen kan udløse en forskydning i hen-
visningen til symbolet (dvs. grader på en temperaturskala), mens et moderne 
digitalt termometer altid kun genererer én entydig talværdi, som kun henviser 
til én karakter (fx ‘41,2 °C’). Med andre ord består syntaktisk tæthed i, at en 
markør kan henvise til forskellige slags karakterer i stedet for at indgå i en mo-
nopoliseret relation. Ifølge Goodman præger syntaktisk tæthed denne type ana-
loge måleinstrumenter, men også eksempelvis kort, planer og diagrammer – 
samt altså repræsentationsformer af mere kunstnerisk karakter. Semantisk 
tæthed indtræffer, når selv den mindste og mest ubetydelige forskel mellem to 
markører (penselstrøg, tegn, linjer, farver etc.) udløser henvisningsrelationer til 
forskellige symboler, og hvor billedkunst og banale diagrammer godt nok har en 
 
98 Ibid., 181. 
99 “The requirement of semantic disjointness rules out most ordinary languages, even if we sup-
pose them freed of ambiguity.” Ibid., 152. 
100 Ibid., 178-9. 
101 Ibid., 252–5. 
102 Goodman, Ways of Worldmaking, 67–70. 
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fællesmængde af syntaktisk tæthed, så besidder billedkunst som regel langt hø-
jere semantisk tæthed, da det symbolsprog, som billedkunst kan aktivere via 
association og konnotation til verdens betydningsrigdom, er langt mere omfat-
tende. 

Men selv en banal skematisering af farver kan illustrere den forskel, som 
Goodman tillægger vægt: Hvis vi forestiller os et farvehjul inddelt i felter med 
tolv forskellige farver og en pil, der som markør peger på ét og kun ét af felter-
ne, står vi over for et system, der er perfekt differentieret syntaktisk og seman-
tisk, da hver enkelt felt er tilforordnet én og kun én farve. Flyttes pilen, da hen-
vises til en anden karakter end den foregående. Opereres der i stedet med et 
farvehjul, hvor overgangene ikke er markeret ved grænsedragninger, men som i 
stedet optræder som et kontinuum af overgange fra en tonalitet til en anden, og 
placerer vi nu atter pilen et tilfældigt sted på hjulet, ja så er det pludseligt umu-
ligt at fastlægge præcist syntaktisk og semantisk, hvilken nuance (dvs. karakter) 
pilen nu peger på, dersom den flyttes i den ene eller den anden retning. Med 
andre ord kan man forsøge nok så meget at skelne mellem farvenuancerne ved 
for eksempel at kortlægge deres naboskab, men der vil altid kunne dukke yder-
ligere muligheder for differentiering op, jo mere man dykker ned i farvernes 
kontinuum. I modsætning til det første – disjunkte – farvehjulseksempel er ube-
stemmelighed dermed et grundvilkår for sidstnævnte system og således også for 
malerkunsten og mange andre æstetiske udtryksformer, hvor det visuelle felt 
unddrager sig systematisering. Andre systemer har kun tilsyneladende en stabil 
notation,103 for “[f]ull distinguishability of elements in the field of reference 
does not of itself guarantee semantic differentiation”.104 

Der er dog store udsving inden for selve udøvelsen af eksempelvis tegnekun-
sten: En gennemsnitlig børnetegning af et hus vil have lav semantisk tæthed, da 
den er en skematisk repræsentation af ‘familie’ eller ‘hjem’ og derfor ikke ad-
skiller sig synderligt fra andre børns fremstillinger af samme emne, mens et 
landskabsmaleri af J.M.W. Turner vil have høj semantisk tæthed, da det eksem-
pelvis hverken deler samme semantiske indhold med et tilsvarende maleri af 
den samtidige maler John Constable eller har samme semantiske betydningsre-
gister som andre malerier af samme kunstner. I et semantisk perspektiv er 

 
103 Goodmans eget eksempel er en trykmåler, hvor den gængse (notationelle) inddeling i nume-
riske værdier mangler, og hvor enten totalt fravær af inddeling eller inddeling af skiven med 
prikker leder til varierende fravær af notation. Goodman, Languages of Art, 157–8. 
104 Ibid., 159. 
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mange sådanne kunstværker reelt uudtømmelige. Endelig er der begrebet rela-
tiv fylde, som dækker over de situationer, hvor aspekter af et givent symbol 
udløser en flerhed af betydninger. Goodman nævner selv linjeføringen i et træ-
snit af Hokusai, hvor hvert eneste aspekt – stregens forløb, dens tykkelse, dens 
kontur, dens farvemættethed og graden af udfyldning – viser sig betydnings-
fuldt for betydningsdannelsen, mens stregen i et simpelt diagram over aktie-
markedets gennemsnitsværdi kun fremmaner én betydning.105 Et andet eksem-
pel på et diagram, der ikke besidder relativ fylde, er et elektrokardiogram.106 

Vender vi nu tilbage til begrebet tæthed for en stund, så er analog og digital hos 
Goodman en anden måde at udtrykke graden af tæthed på: “A symbol scheme is 
analog if syntactically dense; a system is analog if syntactically and semantically 
dense”, skriver Goodman.107 Billedkunsten er i høj grad analog, da dens produk-
ter ikke er disjunkte i hverken syntaktisk eller semantisk henseende. Hvor tæt-
hed fordrer fravær af differentiering, gør det modsatte sig dog ikke gældende: 
Fravær af differentiering fører ikke nødvendigvis til tæthed.108 

 

IX ALLOGRAFISK, AUTOGRAFISK OG DESIGNPROCESSENS TRIN 
Kunstværker kan som bekendt være enten ægte eller forfalskninger, og det le-
der Goodman til at drøfte spørgsmålet om, hvornår noget kan siges at være et 
autentisk værk eller en autentisk kopi af et originalt værk. I nogle tilfælde tæl-
ler alle instanser af ét og samme værk for originaler, mens det i andre tilfælde 
ikke lader sig gøre. Her kortlægger Goodman, hvorledes man inden for visse 
kunstarter – blandt andre maleri, skulptur og grafik – kun regner den singulære 
original (eller aftryk af den singulære oprindelige plade) for den ægte vare, 
hvorimod man inden for andre kunstarter – musik, teater, dans og litteratur – 
tillader, at alle opførelser eller gengivelser af originalsubstansen regnes for tro 
mod originalen og dermed identiske med originalen. Goodman kalder først-
nævnte kunstformer for autografiske: Inden for disse medier kan værket hver-
ken løsnes fra sine historiske skabelsesbetingelser eller fra den gestiske indsats, 
hvorved kunstneren har formet værket gennem håndens arbejde. Mona Lisa af 
 
105 Goodman, Ways of Worldmaking, 67–8. 
106 Goodman, Languages of Art, 229. 
107 Ibid., 160. 
108 “But density, while it implies, is not implied by complete lack of differentiation; and a sys-
tem is analog only if dense.” Ibid. 



 

50 
 

Leonardo da Vinci er et sådant eksempel. Omvendt kalder han sidstnævnte 
gruppe af kunstarter for allografiske: Her er værkets tilblivelsesproces irrele-
vant for bedømmelsen af dets identitet, og værket kan udbredes i talrige tro 
kopier, der tager form af opførelser eller genoptryk. Den Niende symfoni af 
Ludwig van Beethoven er et sådant eksempel.109 

Her er det nødvendigt at holde sig for øje, at Goodmans kriterier for autentici-
tet ikke handler om mangfoldiggørelse. En kunstform bliver ikke allografisk blot 
ved at være i stand til at producere mere end ét eksemplar, som tæller som au-
tentisk. Grafisk kunst er skabt ud fra én original trykplade, og kun (signerede og 
nummererede) eftertryk fra denne plade tæller som originaler.110 

Derimod er selv allografiske kunstarter, som lader sig reproducere igen og igen, 
underlagt Goodmans krav om bevarelse af identitet i udførelsen. Han kan ikke 
tillade, at man ser igennem fingrene med så meget som én forkert spillet node i 
en opførelse af et musikstykke, hvis værket altså skal kunne regnes notationelt 
for identisk med originalen, for i modsat fald ville flere forskellige varianter 
kunne regnes for det samme værk.111 Tilladelse af selv den mindste afvigelse fra 
noderne vil føre til det såkaldte Sorites-paradoks, hvor gradvist forfald af værk-
struktur fører til kollaps af kriterierne for værkidentitet.112 

Ifølge Goodman har bygningskunsten både autografiske og allografiske aspekter: 

“In that architecture has a reasonable appropriate notational system and 
that some of its works are unmistakably allographic, the art is allographic. 
But insofar as its notational language has not yet acquired full authority to 
divorce identity of work in all cases from particular production, architec-
ture is a mixed and transitional case.”113 

Denne dobbeltkarakter udspringer af, at arkitekturen forløber i flere stadier fra 
oprindelig idé til færdigt bygningsværk, hvilket er noget, som Goodman også 
inddrager. Litteratur og maleri er kunstformer i ét stadium, thi værket er fuld-
bragt i det afsluttende øjeblik, hvor ordene er fæstnet til papir, eller hvor lærre-

 
109 “Let us speak of a work of art as autographic if and only if the distinction between original 
and forgery of it is significant; or better, if and only if even the most exact duplication of it does 
not thereby count as genuine. If a work of art is autographic, we may also call that art auto-
graphic. Thus painting is autographic, music nonautographic, or allographic.” Ibid., 113. 
110 Ibid., 114. 
111 Ibid., 186. 
112 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 84–5. 
113 Goodman, Languages of Art, 221. 
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dets maling er tør. Omvendt kommer musik kun til live i den opførelse, som 
følger efter – og er uafhængig af – komponistens indsats ved nodearkene.114 Som 
det ses, er antallet af stadier ikke en følgevirkning af kunstens status som enten 
autografisk eller allografisk. I arkitekturens tilfælde er den kunstneriske for-
løbsproces kompleks både ved at være sammensat af auto- og allografiske ind-
slag og ved at bevæge sig i adskillige designstadier. 

Autografisk og allografisk bliver for alvor interessante kvalifikatorer i mødet 
med arkitekturen, når talen går på restaurering, transformation og rekonstruk-
tion. Capdevila-Werning afprøver Goodmans begreber på forskellige tilgange til 
restaurering og omdannelse, og særligt rekonstruktionen i 1986 af Barcelona-
pavillonen fra 1929, hvor det historiske tegningsgrundlag var mere sparsomt 
overlevet end den fotografiske dokumentation, udløser en tankevækkende dis-
kussion.115 Ikke mindst er paradokset om Theseus’ skib, hvor værkets identitet 
og autenticitet udfordres af, at alle planker og andre dele er blevet udskiftet 
med nye, evigt aktuelt inden for restaureringens praksis og værdimæssige ori-
entering.116 

 

X NOTATIONEL VÆRKFORSTÅELSE: SCORE  OG SCRIPT 
Notationens realiserbarhed inden for de forskellige æstetiske medier er Good-
mans prøvesten i sorteringen og forståelsen af de enkelte mediers egenart. Sam-
tidig etablerer han et værkbegreb på notationens præmisser. Ifølge Goodman 
udgør et “score” en karakter i et notationssystem, mens de instanser, som er 
kompatible med karakteren, kaldes udførelser (“performances”). Kompatibili-
tetsklassen kaldes for værker (“works”).117 Med dette terminologiske apparat på 
plads kan Goodman konkludere, at 

“The function of a score is to specify the essential properties a performance 
must have to belong to the work”.118 

 
114 Ibid., 114–5. 
115 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 90–9. 
116 Ibid., 92. 
117 Goodman, Languages of Art, 177–8. 
118 Ibid., 212. 
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Ikke overraskende begynder Goodman med musikalsk notation, som fuldstæn-
dig opfylder kravene til at være et notationssystem (og ikke kun et notations-
skema), hvis man udelader de numeriske og lingvistiske instrukser til den udfø-
rende og desuden ser bort fra fænomener som basso continuo og cadenza.119 Den 
vestlige verdens tradition for musikalsk notation er altså et godt eksempel på et 
perfekt notationssystem for en æstetisk praksis. 

Men mange andre kunstformer kan kun delvist omsættes til den strenge notati-
on, som Goodman har defineret. Kravet er, at omsættelsen til notation ikke må 
kompromittere værkets komplethed. Et “script” defineres derfor som en karak-
ter i et notationsskema (ikke et notationssystem), hvor der enten hersker tve-
tydighed og/eller manglende opfyldelse af de semantiske kriterier.120 I den for-
stand er eksempelvis de naturlige sprog og visse tekniske kommunikationsfor-
mer sådanne ‘manuskripter’, for Goodmans forståelse overskrider den gængse 
brug af betegnelsen, hvor et manuskript garanterer reproducerbarheden af 
dramatik og filmiske narrativer.121 En del kunstarter har en sådan syntaktisk, 
men ikke semantisk omsættelighed og er afhængige af et vist mål af reprodu-
cerbarhed. Det gælder især litteratur, teater, film og dans, som alle betjener sig 
af notationsskemaer. Labanotation (for menneskelige bevægelser i rummet) 
rummer således visse underliggende fuldkomne notationssystemer, men står 
stadig i gæld til en subjektiv fortolkning af andre af dets tegnmæssige udfoldel-
sesmuligheder.122 

 

XI NOTATION OG BLANDEDE SYMBOLSYSTEMER INDEN FOR ARKITEKTUREN 
Som vi har konstateret, er der altså flere navngivne indgange til den begrebslige 
matrix, som Goodman har frembragt. Netop notationsbegrebet står centralt i 
Goodmans teori, og bygningskunsten indtager en unik position mellem notati-
onsbaserede og notationsfremmede repræsentationsformer, for arkitektens 
skabelsesproces fra idé til værk involverer snart sagt alle former mellem disse 
to yderpunkter og ikke mindst hybridformer, der fungerer både ved notation og 

 
119 Ibid., 183. 
120 Ibid., 201. 
121 Ibid., 199. 
122 Ibid., 216. 
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ved andre virkemidler. Plan, snit, opstalt, skitse, tegning, diagram, rendering, 
model og bygningsværk udgør arkitekturens almene repræsentationsformer. 

Nogle af disse former kvalificerer sig til at være notationssystemer: Såfremt de 
er tekniske tegninger i simpel streg, opererer plan, snit og opstalt samt diagram 
ved at undertrykke overflødig information til fordel for at meddele nogle spar-
somme, men meget præcise og målfaste instruktioner til brug for opførelsen af 
en given bygning. Af hensyn til entydighed og universelt aflæsningspotentiale 
er subjektive indslag reduceret til et minimum. I sådanne tegningstyper hersker 
en flerhed af notationssystemer, for ofte vil vi finde både stregtegning, tal og 
tekstlige instrukser, som henviser til tre forskellige symbolsystemer. 

Men er plantegningen, længde- eller tværsnittet ikke en simpel teknisk tegning, 
men for eksempel et akvarelleret udstyrsstykke fra Beaux-Arts-perioden, anta-
ger tegningen et større æstetisk format og svækkes som notationelt eksemplar. I 
så fald vil akvarellen vokse i syntaktisk tæthed, i semantisk tæthed og vinde i 
relativ fylde, for farvelægningen vil henvise til marmorsorter og andre bygge-
materialer, overgangene mellem penselstrøgene vil være talrige og svært diffe-
rentierbare, og figurer, omgivelser og skyformationer, som animerer tegningen, 
vil bibringe en atmosfære, som står semantisk åben. Tegningen vil skifte karak-
ter fra digital til analog – og samtidig vokse i æstetisk prægnans. 

Netop skitsen er Goodmans eksempel på en udtryksform, der fuldstændigt und-
drager sig omsættelse til notation, fordi “none among the pictorial properties of 
a sketch can be dismissed as irrelevant.”123 Skitsen er hverken “score” eller 
“script”. Den arkitektoniske skitse udgør en radikalisering af dette analoge ind-
hold, for i modsætning til akvarellen, hvor linjeføringen (men ikke farvelægnin-
gen eller udfyldningen) er relativt konsistent, lever skitsen af en streg, hvor 
hver eneste forandring i retning, tykkelse og tonalitet er syntaktisk og seman-
tisk konstitutiv. Det samme gælder et fotografi af et bygningsværk, som har en 
endnu højere grad af tæthed og fylde. Pionéren inden for medieforskning, Mar-
shall McLuhan, var sig allerede bevidst om denne varians inden for informati-
onstæthed, da han kategoriserede medier efter henholdsvis deres leveringsdyg-
tighed i sansedata og deres grad af beskuerinddragelse. Således blev fotografiet 
for McLuhan et medium i ‘høj opløsning’, som besværliggjorde individuel delta-
gelse i budskabets formning, mens telefonen for McLuhan var et eksempel på et 

 
123 Ibid., 192. 
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medium i ‘lav opløsning’, som fordrede en høj grad af indlevelse og lytteraktive-
ring for at fuldstændiggøre kommunikationen.124 

Den arkitektoniske model indtager en interessant mellemform, fordi den på én 
og samme tid er analog og digital. Goodman fremhæver selv denne ud-
tryksform: 

“A scale model of a campus, with green papier-mâché for grass, pink card-
board for brick, plastic film for glass, etc., is analog with respect to spatial 
dimensions but digital with respect to materials.”125 

Af en sådan model kan man ikke aflede præcise data for projektets dimensioner 
(men for dets proportioner), så rumligt set er modellen analog. Omvendt er 
stedfortrædermaterialerne i modellen eksakte surrogater for de projekterede 
materialer, så både syntaktisk og semantisk er stoflighed og farvesætning mo-
novalent, da hvert materiale kun står i stedet for én type byggemateriale. Mate-
rielt set er modellen derfor digital. Modeller ligner derved diagrammer, da beg-
ge disse abstrakte formidlingsformer fungerer ved at undertrykke visse aspek-
ter knyttet til den menneskelige livsverden (topografi, stoflighed, skyggebevæ-
gelser, mål, atmosfære) for til gengæld at tydeliggøre andre aspekter (volumen, 
udstrækning, proportioner, skalering). 

Goodman leger med tanken om, at arkitektens plan kan optræde som fuldstæn-
dig notation og dermed tælle “as a digital diagram and as a score.”126 Men alene 
forekomsten af skrevne instrukser angående materialitet, konstruktion og des-
lige vil svække arkitekturtegningen som “score” og omgøre den til “script”: 

“Architectural plans, like musical scores, may sometimes define works as 
broader than we usually take them. For the architect’s specifications of ma-
terials and construction (whether written out separately or on the plans) 
can no more be considered integral parts of a score than can the composer’s 
verbal specifications of tempo. An architect is free to stipulate that the ma-
terial of a foundation be stone, or that it be granite, or that it be Rockport 
seam-faced granite. Given the building, we cannot tell which of these nest-
ing terms occurs in the specifications. The class of buildings picked out by 
the plans-plus-specifications is narrower than that defined by the plans 

 
124 Marshall McLuhan, Mennesket og medierne, oversat af Elsa Gress Wright (København: Gyl-
dendal, 1967 [London 1964]), 37-48. Goodman er dog ikke imponeret over “communications 
theory”, se: Goodman, Languages of Art, 257. 
125 Goodman, Languages of Art, 173. 
126 Ibid., 219. 
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alone; but the plans-plus-specifications make up a script, not a score. Thus 
the question whether two buildings are instances of the same work, rela-
tive to the architect’s total language, is an indeterminate one.”127 

Arkitektur befinder sig således i et spillerum både mellem analog og digital og 
mellem “score” og “script”, men netop digitaliseringen af arkitekturens praksis 
(i konkret forstand) kan måske i fremtiden føre til en fuldstændig omsættelse af 
arkitekturen til digital repræsentationspraksis. Goodman selv antyder, at arki-
tekturen har muligheden for i fremtiden at modnes som notationssystem: 

“But insofar as its notational language has not yet acquired full authority to 
divorce identity of work in all cases from particular production, architec-
ture is a mixed and transitional case.”128 

Ambitioner om en fuldstændig standardisering af arkitekturen som massefæ-
nomen kendes fra både Bauhaus-skolens skematisering af menneskekroppens 
interaktion med inventar og fra 1960’ernes indsats for effektivt montagebygge-
ri, og faktisk har notationens tiltrækningskraft en tankevækkende idéhistorisk 
parallelitet med avantgardernes fremkomst.129 I dag kommer driften mod nota-
tion fra andet hold. Både universaliseringshensyn fremkaldt af globaliseringens 
nivellerende effekt og selve den informationsteknologiske revolution har til-
sammen bevirket en omstilling af arkitekturens praksis i retning af Computer 
Aided Design (CAD), Building Information Management (BIM) og parametrisk 
design.130 

I 2000 var Saul Fisher overbevist om, at CAD havde potentialet til at kunne 
udgøre et notationssystem for arkitekturen, som ikke ville være afhængigt af 
appendikser, der forbrød sig mod de semantiske kriterier i Goodmans notati-
onsteori.131 Men tretten år senere konstaterede Capdevila-Werning, at “[c]ur-

 
127 Ibid., 219–20. 
128 Ibid., 221. 
129 Dieter Appelt, Hubertus von Amelunxen, Peter Weibel und Angela Lammert (Hrsg.), Notati-
on: Kalkül und Form in den Künsten (Berlin: Akademie der Künste, 2008). 
130 Se for eksempel: Anders Hermund, Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning (PhD 
diss., Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – 
Arkitektskolen, 2011). 
131 “I believe, contra Goodman, that there is a way to fashion a notation system for architecture 
that permits the unfettered variation of aesthetic predicates across instantiations of the same 
plan. We can introduce series of finitely differentiable notational elements for ornamental or 
stylistic specifications by drawing on Mitchell’s recent foundational theory for Computer Aided 
Design (CAD).” Saul Fisher, “Architectural Notation and Computer Aided Design”, The Journal 
of Aesthetics and Art Criticism 58 (2000): 278. 
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rent practice […] contradicts this assumption”.132 Det er muligt, at netop stan-
dardiseringen inden for byggeriet, som den har fundet sted siden modernismen, 
og nu digitaliseringen tilsammen har bevirket en tilnærmelse til notationelle 
standarder, men i det øjeblik, vi taler om ældre arkitektur eller sågar om mo-
dernismens hovedværker eller om genstandsfeltet for restaureringsfaglige pro-
blemer, da synes notationsbestræbelserne at støde panden mod en mur. 

Goodman er åbenlyst fascineret af notation, men tøver alligevel ved tanken om 
at skulle anerkende for eksempel en kopi af Taj Mahal opført eksakt efter de 
samme planer som ligebyrdig med originalen. Alle kopier af et banalt modulba-
seret hus kan nok opfattes som ét og samme værk, men det gælder ikke arkitek-
toniske mesterværker.133 Hvis vi fastholder, at bygningsværket og ikke design-
processen er arkitekturens privilegerede produkt og æstetiske genstandsfelt, 
som Goodman gør det, så viser notation sig at være et anliggende, som i høj grad 
kan forklare arkitekturens stadier og repræsentationer, men som på grund af 
sin indbyggede formalisering og metodiske reduktionisme ikke bør opfattes som 
en substitut for den æstetiske erfaring og dens symboliseringer.134 Notation 
symboliserer nemlig ikke æstetisk, for notation opviser aldrig den syntaktiske 
og semantiske tæthed, der er afgørende bestanddele af Goodmans ‘symptomer 
på det æstetiske’. 

 

XII DENOTATION 
De to hjørnesten – eller rettere domæner – i Goodmans teori om reference er 
henholdsvis denotation (som hører under, hvad vi forstår ved repræsentation) 
og eksemplifikation. De fleste andre referencetyper er afledt af disse to grund-
former, og de er også begge ‘symptomer på det æstetiske’. 

Denotation indtræffer grundlæggende, ifølge Goodman, når man applicerer en 
etiket (“label”) på et givent og realt fænomen. Eksempelvis er etiketterne 
‘Dronning Margrethe II’, ‘Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid’, ‘Danmarks 

 
132 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 87. 
133 Goodman, Languages of Art, 220–1. 
134 “We are not as comfortable about identifying an architectural work with a design rather than 
a building as we are about identifying a musical work with a composition rather than a perfor-
mance.” Ibid., 221. 
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statsoverhoved’ og ‘Hendes Majestæt Dronningen’ alle etiketter, der henviser 
til én og samme person. Principielt kan det udtrykkes således: 

A denoterer B, for så vidt som A er en etiket, og B er omfattet af A.  

Etiketter kan henvise til ét enkelt eksemplar (‘Prado’ er et kunstmuseum i Ma-
drid) eller til flere (‘Guggenheim’ er navnet på en serie kunstmuseer rundt om i 
verden). Andre etiketter henviser til en hel klasse af fænomener, eksempelvis 
‘rød’, som henviser til alle instanser af denne farve, og netop den sproglige ru-
bricering af primærfarver og sekundærfarver er et godt eksempel på det, som 
Goodman kalder et skema (“schema”, ikke at forveksle med “scheme”), som 
organiserer etiketterne og skaber forbindelser mellem dem. Et skemas potenti-
elle virkningsområde – altså de ting, som kan denoteres af mindst ét af skemaets 
etiketter – kaldes et rige (“realm”).135 Goodman opremser selv mulighedsfeltet 
for denotation: 

“Denotation includes naming, predication, narration, description, exposi-
tion, and also portrayal and all pictorial representation—indeed any label-
ing, any application of a symbol of any kind to an object, event, or other in-
stance of it. ‘Berlin’ and a certain postcard both denote Berlin, and so does 
‘city’ even though this word denotes other places as well. ‘Word’ denotes 
many things, including itself.”136 

Ikke kun ord denoterer; denotation kan også aktiveres via lyd, billede, form, 
mimik, gestik etc., og Goodman skelner derfor mellem fire grundtyper af deno-
tation: Verbal, notationel, billedlig og citatmæssig.137 Talrige produkter fra 
hverdagen har således et billede uden på pakken, som denoterer dens indhold. 
Men hvad med tankebilleder og fantasifostre, som ikke findes i virkeligheden? 
Ifølge Goodman har sådanne fænomener (en enhjørning, Onkel Joakims penge-
tank i Andeby etc.) ingen denotation, men denoterer alligevel indirekte, idet de 
denoteres af sekundære beskrivelser.138 

På mindst to måder står Goodman, som den analytiker og nominalist han er, i 
modsætning til andre positioner, når det handler om at definere denotation: For 
det første afviser han, at denotation fordrer fysisk lighed (“resemblance”) mel-
lem denotationens etiket og dens genstand, hvorved repræsentationens virke-
 
135 Ibid., 71. 
136 Goodman, “How Buildings Mean,” 644. 
137 Goodman, Of Mind and Other Matters, 55–9. 
138 Ibid., 77–80. 
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måde bliver arbitrær på en måde ikke ulig Saussures fastlæggelse af relationen 
mellem signifiant og signifié som arbitrær. Frem for alt er repræsentation hver-
ken en symmetrisk eller en reciprok relation mellem repræsentationen og dens 
indhold, for hvor lighed forudsætter sammenfald mellem for eksempel original 
og kopi, gør det samme sig ikke gældende for en repræsentation af noget, og 
hvor lighed indstifter en tovejsreference mellem to fænomener, hvor begge gen-
sidigt henviser til hinanden, gør det samme sig ikke gældende for en repræsen-
tation:139 Som Capdevila-Werning forklarer, repræsenterer lysthuset Dunmore 
Pineapple i Skotland (1761?, tilskrevet William Chambers) en ananas, men en 
ananas repræsenterer ikke Dunmore Pineapple. Ydermere kan vidt forskellige 
repræsentationer af den samme bygning regnes for identiske i lighedsmæssig 
henseende – men ikke i repræsentativ henseende. Endelig kan selv ufuldstændi-
ge eller fragmentariske fremstillinger udmærket fungere som repræsentationer, 
selvom de lader meget tilbage at ønske, hvis de skulle prætendere at leve op til 
et krav om eksakt lighed. Imitation og kopiering er dermed hverken tilstrække-
lige eller nødvendige betingelser for, at repræsentation kan finde sted.140 Det 
bedste eksempel på dette er de talrige eksempler på kopier af kendte bygninger 
(Eiffeltårnet, Parthenon etc.), som har fuld lighed med originalen, men som i 
varierende omfang savner originalens symbolindhold.141 

For det andet forkaster Goodman den antagelse, at denotation også skulle være 
en egenskab ved tingene: Hvis vi kalder en genstand ‘rød’, så indordner vi blot 
genstanden under etiketten ‘rød’. Vi kan derimod ikke hævde, at genstanden 
besidder rødhed. Dermed bliver denotation for Goodman det modsatte af be-
siddelse, som han i stedet forbeholder fænomenet eksemplifikation. 

Men denotation er en sjælden fugl inden for arkitekturen. De færreste bygnin-
ger repræsenterer noget, og allerede Bötticher og Semper søgte omkring midten 
af 1800-tallet at vriste bygningskunsten ud af favnen på de mimetiske kunster 
ved at forankre arkitekturen i tektonik frem for mimesis. I sin artikel om arki-
tektur fremhæver Goodman selv indledningsvis slægtskabet mellem musik og 
arkitektur, når det gælder fraværet af denotation: 

“architectural and musical works, unlike paintings or plays or novels, are 
seldom descriptive or representational. With some interesting exceptions, 

 
139 Goodman, Languages of Art, 3–6. 
140 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 41. 
141 Ibid., 40. 
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architectural works do not denote—that is, do not describe, recount, depict, 
or portray. They mean, if at all, in other ways.”142 

Dernæst fremhæver han arkitekturens og landskabsarkitekturens omsluttende 
virkning, dens størrelsesmæssige overlegenhed over alle andre kunstarter og 
ikke mindst dens ubegrænsethed som værk, når bygningsmassiver, parker eller 
hele byer overskrider, hvad vi perceptuelt kan indoptage fra én position. Vi for-
anlediges til at indtage bygningsværket frem for blot at overskue det fra ét fiks-
punkt, hvilket ofte heller ikke lader sig gøre.143 

Når vi møder denotation i bygningsværker, er det som regel kun i form af af-
grænsede zoner, hvor billedindhold, ornamentik eller inskriptioner regerer, og 
som Capdevila-Werning formaner, bør sådanne elementer kun inddrages i arki-
tekturens symbolsystem, dersom disse er konstitutive for arkitekturoplevelsen 
og ikke blot isolerede, påklistrede indslag.144 Dunmore-pavillonen er et sådant 
eksempel, hvor afbildningen af ananassen ikke er et appendiks, men tværtom er 
konstitutiv for bygningens komposition, leddeling, orientering, aksialitet og 
hierarkisering. Goodman fremhæver repræsentationen “in Byzantine churches 
with mosaic-covered interiors and in Romanesque facades that consist almost 
entirely of sculpture”, men finder, at kun disse lokale enkeltheder kan siges at 
repræsentere – ikke hele bygningsværket.145 Ikke desto mindre er denotation – i 
form af skulptur, maleri og ornamentik – en integreret del af den vestlige, før-
moderne arkitekturpraksis, og mere derom følger i kapitlet om symbolisering i 
den ældre arkitektur. 

Goodmans egne eksempler på fuld denotation i arkitekturen er påfaldende mo-
derne og strækker sig fra modernismens forløbere over den organiske moder-
nisme og til den anonyme, kommercielle og improviserede vejsidearkitektur, 
som blev promoveret af Venturi, Scott Brown og Izenour i Learning form Las 
Vegas.146 

Allerede nu vil jeg fremhæve den kendsgerning, som Goodman kun latent tan-
gerer, at ældre tiders arkitektur, hvad enten den praktiseres som konventionel 
antikreception eller ubunden fabulation, som regel betjener sig af denotation i 

 
142 Goodman, “How Buildings Mean,” 642. 
143 Ibid., 642–3. 
144 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 40. 
145 Goodman, “How Buildings Mean”, 644. 
146 Ibid. 
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kombination med eksemplifikation og andre referenceveje. Ikke mindst klas-
sikkens righoldige vokabularium af bygningsdele og ornamenter står i denotati-
onens tjeneste, fordi det rummer talrige henvisninger til fænomener fra plante-
riget, dyreriget, artefakter og mytologiske optrin. Som det vil vise sig, under-
vurderer Goodman betydningen af denotation, som i den ældre bygningskunst 
ikke begrænser sig til kuriositeter, men er en fast bestanddel af en sammentøm-
ret, syntetisk symbolisering. 

 

FIKTIV DENOTATION 

Capdevila-Werning slår også ned på et eksemplar fra den organiske modernis-
me, nemlig TWA Terminal i John F. Kennedy Airport i New York (1956-62 af 
Eero Saarinen), som denoterer en fugl på vej til at lette, men som ikke denote-
rer en bestemt slags fugleart. Her konstaterer vi i praksis, at en bygning sagtens 
kan denotere uden af den grund at opvise lighed med noget som helst fysisk 
foreliggende fænomen.147 

Denne forlægsløshed kan radikaliseres yderligere, hvis vi tænker på eventyrlige 
bygninger, der refererer til fiktionens verden. Capdevila-Werning omtaler de 
såkaldte Sleeping Beaty Castle (1955) i Disneyland og Cinderella Castle (1971) i 
Walt Disney World Resort, hvor arkitekturen gengiver en fiktiv eventyrver-
den.148 Men Goodman har svar på rede hånd, for han konstaterer, at gengivelser 
af fabeldyr, for eksempel en enhjørning, malerier af fiktive personer fra littera-
turens verden eller malerier af ukendte, gennemsnitlige personer “are represen-
tations with null denotation.”149 Repræsentationer uden denotation lyder som 
et paradoks, men Goodman forklarer, at alle disse repræsentationer stadig fun-
gerer ved klassifikation. Han indfører derfor en skelnen mellem “pictures of” 
(fx et portrætmaleri af George Washington) og “x-pictures” (fx et Anders And-
billede eller Jean-Baptiste-Siméon Chardins maleri Dame drikker te, 1735).150 
Tilsvarende introducerer Goodman en distinktion mellem “representation” og 
“representation-as”, hvor sidstnævnte består i en kombination af faktisk og fik-

 
147 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 42. 
148 Ibid., 42. 
149 Goodman, Languages of Art, 21. 
150 “A picture must denote a man to represent him, but need not denote anything do be a man-
representation.” Ibid., 25. 
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tivt indhold – og det vil sige et overlap mellem denotation og klassifikation.151 
Sleeping Beaty Castle kan også bestemmes som ‘repræsentation-som’, fordi slot-
tet er modelleret over ‘eventyrslottet’ og pastichen Schloss Neuschwanstein 
(1869-91 af Eduard Riedel) i Bayern.152 

Afslutningsvis kan vi konkludere, at denotation langtfra er bygningskunstens 
primære referencemodus, hverken i ældre eller moderne arkitektur. Denotation 
indtager en underordnet rolle, som ikke desto mindre skal vise sig betydnings-
fuld i jævnførelsen mellem betydningsdannelsen i henholdsvis førmoderne og 
moderne arkitektur. 

Derimod er denotation til stede i overmål i arkitekturens egne repræsentations-
former – skitser, tegninger, renderinger, fotografier, diagrammer og modeller, 
hvor forskellige symbolsystemer mødes og overlapper hinanden. 

 

XIII EKSEMPLIFIKATION 
Eksemplifikation er den anden primære referencetype, som Goodman indkred-
ser i Languages of Art – og som skal vise sig central for forståelsen af modernis-
men og dens arkitektur. Eksemplifikation indtræffer ifølge Goodman, når noget 
fungerer som en prøve på noget andet. Dermed kan Goodman kontrastere etiket 
(“label”) med prøve (“sample”), og hvor førstnævnte er karakteristisk for deno-
tation, er sidstnævnte et særkende for eksemplifikation. Eksemplifikation er en 
afgørende brik i Goodmans teoribygning, fordi fænomenet på afgørende vis 
supplerer denotation. Musik, dans og arkitektur repræsenterer ikke noget (be-
tjener sig altså ikke af denotation), og det samme gælder abstrakt billedkunst, 
men i stedet for at lade dem ude af betragtning som æstetiske udsagn, gør 
Goodman det modsatte og indlemmer dem i sin symbolteori ved at hævde, at 
sådanne medier symboliserer på anden vis end via denotation. “Exemplification 
is possession plus reference”, konstaterer Goodman, men hvad betyder det i 
praksis?153 Meget ofte bruger vi en prøve på noget som hjælpemiddel til pæda-
gogisk at kunne demonstrere virkningen i det færdige produkt eller den endeli-
ge oplevelse – det være sig farveprøver, prøvehuse eller duftprøver. Lyd kan 

 
151 Ibid., 28. 
152 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 43. 
153 Goodman, Languages of Art, 53. 
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også eksemplificere; eksempelvis hvis koncertmesteren i et symfoniorkester 
slår en tone an for at demonstrere det ønskede toneleje. Goodman slår ned på 
skrædderens stofprøver som et eksempel på virkningen af eksemplifikation, og 
han gentager det i flere af sine udgivelser: 

“Consider a tailor’s booklet of small swatches of cloth. These function as 
samples, as symbols exemplifying certain properties. But a swatch does not 
exemplify all its properties; it is a sample of color, weave, texture, and pat-
tern, but not of size, shape, or absolute weight or value. Nor does it even 
exemplify all the properties—such as having been finished on a Tuesday—
that it shares with the given bolt or run of material.”154 

Det fører Goodman til at formulere to kriterier for eksemplifikation: 1) Det giv-
ne emne skal besidde egenskaben, der eksemplificeres, og 2) emnet skal referere 
til den etiket eller det prædikat, som denoterer egenskaben. Forskellen i aktive-
ring af symbolsproget er markant, for den referencemodus, som udgør eksem-
plifikation, forløber modsat af den modus, hvorigennem denotation opererer. 
Hvor et sprogligt udsagn eller et portrætmaleri indstifter betydning ved at hen-
vise til et denotatum (etiket → fænomen), opstår den eksemplifikatoriske be-
tydningsvej, når et denotatum, dvs. et faktisk foreliggende fænomen, peger på 
et prædikat (fænomen → etiket).155 Eksemplifikation er ligestillet med denotati-
on, men der er en afgørende variation i operationalitet: “I can let anything de-
note red things, but I cannot let anything that is not red be a sample of red-
ness.”156 Eksemplifikation er dermed, via udsnit, prøver og eksemplarer, bundet 
til den fysiske verdens sansekvaliteter (og vor kognitive klassifikation af disse) 
på en ganske anden måde end denotation, som har et friere spillerum. 

Som Goodman-citatet indikerer, foregår eksemplifikation altid selektivt: Ikke 
alle fænomener med farven rød eksemplificerer rødhed, for ellers ville begrebet 
blive udvandet og meningsløst, hvis alle kvaliteter og prædikater udløste ek-
semplifikation. Besiddelse (af farve, form, kontur, tekstur etc.) er en nødvendig, 
men ikke tilstrækkelig betingelse for eksemplifikation. Vi må revidere vor defi-
nition: Det er ikke nok, at en genstand via sin iboende egenskab henviser til et 
prædikat – prædikatet skal tillige denotere den pågældende genstand. Ergo viser 
eksemplifikation sig at forløbe i begge retninger (↔ dvs. fænomen → etiket og 

 
154 Ibid., 53. 
155 Ibid., 52, 58. 
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fænomen ← etiket).157 De to nødvendige betingelser for eksemplifikation kan 
udtrykkes således:158 

A eksemplificerer B, hvis A besidder og er denoteret af B,159 og A henviser til B. 

Med logiske konnektiver (som ikke må forveksles med de typografiske pilesym-
boler ovenfor) ser det sådan ud: 

x eksemplificerer y ↔ y denoterer x ∧ x henviser til y. 

Eksemplifikation vil sige, at noget bliver “referred to, exhibited, typified, shown 
forth. A square swatch does not usually exemplify squareness […]. Normally, a 
swatch exemplifies only sartorial properties”.160 Dermed er eksemplifikation 
kontekstafhængig i ikke mindre grad end denotation – eller rettere afhængig af 
det symbolsystem, som udgør spillerummet for betydningsdannelsen (i dette 
tilfælde skrædderhåndværket).161 

“To denote is to refer, but to be denoted is not necessarily to refer to any-
thing.”162 Ikke desto mindre er det åbenlyst, som Goodman betoner, at eksem-
plifikation symboliserer på anden vis og derfor i høj grad foranlediger betyd-
ningsdannelse – både i hverdagslivets praksisser og i æstetikkens. Uden en teori 
om eksemplifikation, som udgør et andet domæne end denotation, ville den 
formelt orienterede moderne kunst falde uden for æstetikkens mulighed. Det 
gevaldige fortrin ved Goodmans overskridelse af repræsentationsbegrebet og 
hans knæsætning af symbolisering som æstetikkens grundpille viser sig her ved, 
at han kan indlemme den moderne kunsts udtryksregister i sin teori som et 
 
157 Ibid., 59. 
158 Inga Vermeulen, Georg Brun and Christoph Baumberger, “Five Ways of (not) Defining Ex-
emplification,” in From Logic to Art: Themes from Nelson Goodman, ed. Gerhard Ernst, Jakob 
Steinbrenner and Oliver R. Scholz (Heusenstamm: Ontos Verlag, 2009), 221–2. 
159 Det er tydeligt, at Goodman som nominalist er ubekvem ved at skrive, at farve, form etc. er 
iboende egenskaber (‘properties’) ved tingene, og tale om besiddelse kunne lede i den retning. I 
stedet er han af den opfattelse, at eksempelvis bestemmelsen af farver alene beror på de etiket-
ter og skemaer, som vi tildeler tingene. Alligevel veksler han mellem at skrive enten, at noget 
‘besidder’ B, eller at noget ‘denoteres’ af B. Vi må antage, at førstnævnte ordlyd er dikteret af 
hverdagslivets uformelle omgang med sproget, mens sidstnævnte er Goodmans bestemmelse af 
denne relation i strikt filosofiske termer. Catherine Z. Elgin anvender konsekvent verbet ‘in-
stantiere’ (‘instantiate’) for at overvinde denne ubestemthed, men betydningen er nærmest 
identisk med ‘eksemplificere’, og så er vi lige vidt. 
160 Goodman, Languages of Art, 86. 
161 “If possession is intrinsic, reference is not; and just which properties of a symbol are exempli-
fied depends upon what particular system of symbolization is in effect.” Ibid., 53. 
162 Ibid., 52. 
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fuldgyldigt æstetisk erfaringsrum på lige fod med den denotative repræsentati-
onsforms modus operandi. Indirekte kommenterer han striden om den moder-
ne kunsts berettigelse og normaliserer modernismens udtryksapparat ved at 
frakende anklagerne om meningsløshed deres legitimitet: 

“Yet since few architectural works depict either as wholes or in part, di-
rectly or indirectly, architecture never had to undergo the trauma brought 
on by the advent of modern abstractionism in painting. In painting, where 
representation was customary, the absence of representation sometimes 
left a sense of deprivation and gave rise to both acrid accusations and defi-
ant defenses of meaninglessness; but where representation is not expected, 
we readily focus upon other kinds of reference.”163 

Goodman overser dog, at en tilsvarende storm af protester, nemlig modernis-
mekritikken, rejste sig mod den moderne arkitektur, og at de to udviklingsfor-
løb er mere parallelle end som så. 

Hvor Clement Greenberg har karakteriseret den moderne abstrakte kunst som 
en formalistisk praksis, der kultiverer sin egen mediespecificitet og vinder æste-
tisk autonomi ved at lade hånt om både repræsentation, mimesis og samfunds-
mæssighed, kan vi med afsæt i Goodmans begreb om eksemplifikation i stedet 
placere den abstrakte kunst i et netværk af meningsstiftende relationer, som 
også forgrener sig ud i hverdagslivets situationer, hvor eksemplifikation er en 
veletableret praksis. Faktisk deklarerer Goodman sit mellemværende med for-
malismen ganske eksplicit: 

“I stress the role of exemplification, for it is often overlooked denied by 
writers who insist that the supreme virtue of a purely abstract painting or 
a purely formal architectural work lies in its freedom from all reference to 
anything else. But such a work is not an inert unmeaning object, nor does it 
refer solely (if at all) to itself.”164 

 

EKSEMPLIFIKATION INDEN FOR MODERNE ARKITEKTUR 

Eksemplifikation har ikke ringere forklaringskraft i mødet med moderne arki-
tektur, tværtimod, for Goodman påpeger, at 

 
163 Nelson Goodman, “How Buildings Mean,” 644–5. 
164 Ibid., 648. 
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“Exemplification is one of the major ways that architectural works mean. 
In formalist architecture it may take precedence over all other ways.”165 

Selv foreslår Goodman Schröderhuis i Utrecht (1924 af Gerrit Rietveld) som et 
sådant formalistisk eksempel, for her oplever vi, at arkitekten har komponeret 
facaderne som lineære (søjler, bjælker, omramninger) og planære (murfortyk-
kelser) bygningsdele for at understrege eller ligefrem overdrive bygningens 
konstruktion.166 Schröderhuis eksemplificerer dele af sin konstruktion (eller 
snarere af sin formdannelse, da bygningen imiterer beton, men er opført i mur-
sten),167 mens andre forbliver skjult: 

“That is, the building is designed to refer explicitly to certain properties of 
its structure. In other buildings made of columns, beams, frames, and 
walls, the structure is not thus exemplified at all, serving only practical and 
perhaps also other symbolic functions.”168 

Allerede her kan vi fornemme, at eksemplifikation inden for bygningskunsten 
ofte har karakter af en art ‘kuratering’ eller koreograferet tilsynekomst, hvor 
noget træder frem i kompositionen på bekostning af noget andet. Mærkeligt 
nok nævner Goodman ikke, at Schröderhuis også eksemplificerer de samme 
primærfarver som hos Mondrian, men måske er det fordi, han gerne vil holde 
fokus på eksemplifikation af konstruktion. 

Mange andre forskellige egenskaber af en bygning kan også eksemplificeres, og 
eksemplifikationen kan spænde vidt – fra at opstå ud af meget lokale forhold i 
bygningsværket og til at blive udløst af meget omfangsrige skematikker i byg-
ningsværket. Eksemplifikation kan for eksempel aktiveres af en bygnings sam-
lede konstruktionssystem eller blot af visse af dens konstruktive bestanddele. 

“A building can exemplify its form or that of some of its components and 
any feature related to form: geometrical shapes, planes, lines, horizontality, 
verticality, undulation, flatness, and so on.”169 

 
165 Ibid., 645. 
166 Ibid., 645–6. 
167 “The Schröder House, however, exemplifies form rather than structure, because the planes 
and lines exemplified are not related to the building’s structure: these elements do not help in 
distinguishing bearing walls from partition walls, for instance, but rather make other features 
salient, such as verticality, hence referring to form.” Capdevila-Werning, Goodman for Archi-
tects, 49. 
168 Goodman, “How Buildings Mean,” 645–6. 
169 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 48.  
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Dertil kommer alle tænkelige sansekvaliteter såsom rumoplevelse, farve, trans-
parens, stoflighed, taktilitet, tekstur, akustik og så videre. En bygning kan ek-
semplificere sit omrids eller sin grundplan på samme måde, som en brik i et 
puslespil eksemplificerer sin kontur på bekostning af sit partielle motiv. Det er 
påfaldende, at de egenskaber, der kan eksemplificeres, enten har et antropocen-
trisk og fænomenologisk udgangspunkt, eller et abstrakt geometrisk udgangs-
punkt: Horisontalitet, vertikalitet, hældningsgrad og frontalitet er orienterende 
bestemmelser, som tager udgangspunkt i menneskekroppens oprejsthed og be-
vægelsesformåen.170 Andre egenskaber er geometriske, men ikke mindre konsta-
terbare og konkrete end de antropocentriske aspekter. 

Her vil jeg ikke tage forskud på de bygningsanalyser, der følger senere på denne 
afhandlings sider, men blot lade et enkelt eksempel demonstrere eksemplifika-
tionens virkemåde inden for arkitekturens gebet: 

“I. M. Pei’s addition to the Louvre is a case in point. Because it both is a 
pyramid and presents itself as such, it exemplifies its shape. Any symbol 
that at once instantiates and refers to a feature exemplifies that feature.”171 

Ifølge Goodman er oplevelsen af, at en bygning udtrykker sin funktion, også et 
udslag af eksemplifikation – og ikke ekspression.172 Det skyldes, at funktionen er 
en konkret egenskab ved bygningen, men hvis funktionen bortfalder, eksempli-
ficerer den ikke længere funktion, men kun form. Denne type af eksemplifika-
tion er dog sjælden, for det er kun Las Vegas-arkitekturen af skulpturelle boder, 
der forestiller den vare eller den aktivitet, der falbydes her, eller beslægtede 
bygningstyper, som lever op til kravet om, at “only those buildings that also 
function as symbols can exemplify function.”173 Goodmans forandringssensitive 
æstetik vil altså reagere på funktionel forandring ved at omklassificere gen-
standsfeltet. Alligevel er jeg ikke overbevist om, at funktion er en egenskab ved 
bygningen på lige fod med materielle egenskaber, thi for det første er det slåen-
de, at de nævnte eksempler på ‘fortællende’ bygninger også denoterer deres 
funktion, og for det andet er funktion ikke en æstetisk kvalitet, men befinder 
sig på et andet abstraktionsniveau i symboliseringens forløbshierarki. Bygnin-
ger skifter funktion hele tiden uden af den grund at miste deres æstetiske appel; 

 
170 Arnheim, Dynamics of Architectural Form, 32. 
171 Catherine Z. Elgin, “Relocating Aesthetics: Goodman’s Epistemic Turn,” Revue internationale 
de Philosophie 147 (1993): 172. 
172 Goodman, “How Buildings Mean,” 647. 
173 Capdevila-Werning, Goodman for Architects (Abingdon: Routledge, 2013), 52. 
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ergo kan funktionel ‘eksemplifikation’ ikke være konstituerende for den æsteti-
ske erfaringsdannelse på samme måde, som de håndfaste egenskaber ved byg-
ningsværket er det. Min største indvending er dog, at alle disse eksempler på 
‘funktionel eksemplifikation’ – Las Vegas-arkitekturen hyldet i Learning from 
Las Vegas; en filmrulle, der kroner et biografteater, og så videre – egentlig ikke 
tilhører arkitekturens, men skulpturens symbolsystem.174 Den samme konklusi-
on når Winters frem til.175 De kække skulpturer og reklamesøjler er lige så lidt 
konstitutive for arkitekturen, som udpenslede udhængsskilte over butikker 
med denotative symboler på slagter, bager eller barbér er det. Jeg hælder derfor 
til at mene, at ‘eksemplifikation’ af funktion reelt set er et udslag af denotation 
– og i øvrigt en marginal (omend folkelig) foreteelse inden for arkitekturen. 
Men det siger sig selv, at oplevelsen af funktion – eller misforholdet mellem 
forventning og oplevelse, konvention og omkodning – både står centralt i byg-
ningskunstens symbolverden og spiller en privilegeret rolle i modernismekri-
tikkens anklager om funktionel signalforvirring i modernismens kodesprog. 

Frem for alt er eksemplifikation en symbolsk indramning af formelle egenska-
ber, og selvom Goodman lægger afstand til formalismens program, deler han 
dens indstilling, for så vidt som han fremhæver den æstetiske og symbolske til-
vækst i bygningsværker, der eksemplificerer: 

“A purely formal building that neither depicts anything nor expresses any 
feelings or ideas is sometimes held not to function as a symbol at all. Actu-
ally, it exemplifies certain of its properties, and only so distinguishes itself 
from buildings that are not works of art at all.”176 

Eksemplifikation er naturligvis ikke forbeholdt moderne arkitektur, selvom de 
bedste eksempler stammer herfra (i Capdevila-Wernings udvalg er det eneste 
førmoderne eksempel Villa Rotonda af Palladio). Goodman fortsætter sin analy-
se med Vierzehnheiligen-valfartskirken i Franken, hvor han finder, at både den 
latinsk korsformede grundplan og dele af bygningskonstruktionen er eksempli-
ficeret. Eksemplifikation og andre symboliseringsformer lader sig sagtens iden-
tificere i ældre arkitektur, men en nærmere analyse af syntetiserede symbolise-

 
174 Ibid., 51. 
175 “Of the hamburger-stand, we should think that the building represents a hamburger; but that 
it does so sculpturally. As a putative work of architecture the representational aspect is a hin-
drance to our understanding. It gets in the way of our thinking of the building, as a building.” 
Winters, Aesthetics & Architecture, 142. 
176 Goodman, “How Buildings Mean,” 647. 
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ringer i førmoderne bygninger må udskydes, til vi har overstået omtale af ek-
spression og andre symbolske betydningsveje. 

 

XIV EKSPRESSION (METAFORISK EKSEMPLIFIKATION) 
I mange tilfælde siger man om kunsten, at den ikke blot repræsenterer noget, 
men at den udtrykker noget. Forskydningen i fokus implicerer tilsyneladende, at 
vi bevæger os fra faktiske forhold til et univers af udtryksfuldhed og emotiona-
litet. Også her vil Goodman gerne rydde op i den begrebsmæssige forvirring og 
nå frem til operative kategorier. 

Ofte bruger vi følelsesladede udtryk til at beskrive en æstetisk oplevelse, hvor 
identifikationen af objektive etiketter og påhæftelsen af subjektive karakteri-
stikker bliver lige gyldige byggesten i indkredsningen af det æstetiske. Goodman 
nævner et fiktivt eksempel: Et maleri af en kyststrækning med træer og klipper, 
udført i gråtoner, som er ‘sørgeligt’.177 Skiller man referencetyperne ad, viser det 
sig, at de retter sig mod forskellige domæner: Domænet for repræsentation er 
ting og begivenheder, domænet for eksemplifikation er konkrete egenskaber og 
domænet for ekspression er følelsesregistret.178 De to sidste beror på besiddelse af 
egenskaber, men besiddelse alene er ikke en tilstrækkelig betingelse for symbo-
lisering.179 Goodmans begreb om ekspression er i øvrigt ikke hierarkisk ligestil-
let med de to foregående, denotation og eksemplifikation: “Not all exemplifica-
tion is expression, but all expression is exemplification.”180 Dermed ikke sagt, at 
eksemplifikation af konkrete egenskaber skal ligge til grund for ekspression, 
selvom det ofte vil være tilfældet.181 

Goodman pointerer, at vi hverken skal afvise betegnelsen ‘sørgelig’ som rent 
føleri eller opfatte det æstetiske som en emotionel udladning. Øjeblikkeligt afvi-
 
177 Goodman, Languages of Art, 52. 
178 “One tentative characteristic difference, then, between representation and expression is that 
representation is of objects or events, while expression is of feelings or other properties.” Ibid., 
46, 52. 
179 Ibid., 52. 
180 Ibid. 
181 “In some cases, features are being exemplified or represented to further be expressed […], and 
in others expression is possible precisely because a certain feature is not exemplified”. Capdevi-
la-Werning, Goodman for Architects, 64. Det virker dog meget tvivlsomt, at det sidste postulat 
skulle være tilfældet, for det ville indføre en alternativ mulighedsbetingelse for ekspression, i 
form af et negativt afhængighedsforhold, som Goodman ikke nævner med et ord. 
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ser han forestillingen om, at æstetiske fænomener afficerer os ved at udtrykke 
en følelsesstruktur, som vi kan leve os ind i, og som kan føre til “emotional ca-
tharsis”. Kunstens udtrykskraft er ikke symmetrisk i sin engagering af beskue-
ren eller modtageren, for i mange tilfælde oplever vi ikke korrespondensen til 
den følelse, som udtrykkes i værket (af et maleri, et musikalsk tema, en skue-
spiller i aktion, en filmscene etc.), men en helt anden følelse, og i andre tilfælde 
opererer det æstetiske udsagn slet ikke via følelser, men via formelle træk, som 
ikke kan oversættes til følelsesregistret.182 

“That art is considered with simulated emotions suggests, as does the copy 
theory of representation, that art is a poor substitute for reality: that art is 
imitation, and aesthetic experience a pacifier that only partly compensates 
for lack of direct acquaintance and contact with the Real.”183 

Goodman demonstrerer, at indlevelse – som i den tyske Einfühlung-tradition – 
er en håbløs vej at gå i forsøget på at kapere det æstetiske, fordi indlevelse ikke 
ligger til grund for selv de æstetiske oplevelser, som synes at være udløst af 
værker eller begivenheder af stærkt emotionelt eller sentimentalt tilsnit.184 

I stedet hævder Goodman, at emotionel udtrykskraft i æstetiske fænomener har 
virkelighedskarakter som metaforiske størrelser. Han når frem til, at besiddelse 
stadig er nøglen til afdækningen af referencetypen, men at besiddelsen inden 
for kategorien ekspression er metaforisk, ikke bogstavelig. Også her er opera-
tionsmåden selektiv.185 Vi kan kalde et maleri ‘sørgeligt’ eller en bygning ‘jazzet’, 
og begge karakteristikker har rod i metaforik.186 Vi kan også overskride græn-
serne for sansemodaliteterne, som når farven ‘synger’ i et maleri, når et musik-
stykke er fuld af ‘skarpe’ toner, eller når en bygning virker ‘anmassende’. 

 
182 Goodman, Languages of Art, 47–8. 
183 Ibid., 246. 
184 Alligevel præges Goodman-receptionen sært nok af denne skole, som vanskeligt lader sig 
forene med Goodmans analytiske metode: “The emotions we feel in listening to a piece of music 
in some way tracks the emotions we feel in real life.” Winters, Aesthetics & Architecture, 140; “In 
this way, when I listen to sad music in the appropriate circumstances, feelings of sadness that I 
am acquainted with from previous experience are called up. Such feelings in the appropriate 
listener form part of the signified in the referential relationship established in exemplification.” 
Berg, “Towards Defending a Semantic Theory,” 608. 
185 “Among the countless properties, most of them usually ignored, that a picture possesses, it 
expresses only those metaphorical properties it refers to.” Goodman, Languages of Art, 88. 
186 Goodman, “How Buildings Mean,” 646. 
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Goodman opstiller følgende formel for ekspression:187 

A udtrykker B, hvis (1) A besidder eller denoteres af B, og (2) denne besiddelse 
eller denotation er metaforisk, og (3) A henviser til B.188 

Det metaforiske potentiale består i den fællesnævner, som kan denotere flere 
sideordnede fænomener – både konkrete og overførte. I Goodmans maleri-
eksempel kan billedet siges at være ‘sørgeligt’, hvis en etiket, som er koekstensiv 
med – og altså har samme bogstavelige denotation som – ‘sørgeligt’, denoterer 
maleriet, og hvis maleriet henviser til ‘sørgeligt’.189 

Ifølge Goodman opstår metaforik, herunder ironi, sarkasme, personifikation, 
synekdoke, antonomasi, underdrivelse (litote) og overdrivelse (hyperbel), ved 
“a calculated category-mistake”, hvor en etiket, som tilhører et bestemt skema, 
bevarer sit tilhørsforhold til skemaet, men retter sig mod et nyt og ukendt rige 
af fænomener.190 Han kalder denne referentielle ommøblering en overførsel 
(“transfer”). Med et skælmsk stilistisk eftertryk på det metaforiske skriver 
Goodman, at en metafor opstår, når et prædikat indleder en affære eller begår 
bigami med en ny elsker fra den tingslige verden – men uden at bryde helt med 
sin gamle flamme.191 Etiketten ‘kold’ hører for eksempel hjemme i et skema, 
som klassificerer temperatur, men anvendes hyppigt – som metafor – til at ka-
rakterisere et fremmed rige, nemlig farver (‘maleriet opviser en kold farvehold-
ning’). Ikke nok med det; ‘kold farve’ er også et eksempel på en stivnet metafor 
(“frozen metaphor”), hvor adjektivet i tidens løb er blevet en gangbar indikator 
for bestemte farveoplevelser og har mistet sit metaforiske præg. En stivnet me-
tafor forbliver dog referentielt set en metafor, da referencen stadig forløber som 
foreskrevet ovenfor, dvs. ekspressivt.192 

Næste skridt for Goodman er at pointere, at metaforens status – og dermed også 
ekspressionens – ikke kan bestemmes som uvirkelig eller usand stillet over for 
den bogstavelige denotations angivelige virkelighedstroskab og sandhedskarak-

 
187 Capdevila-Werning indfører en ny og mystisk distinktion, som næppe har belæg i Goodman 
eller Elgins konceptualisering af ekspression: “The difference between metaphorical exemplifi-
cation and expression is that the latter occurs within artistic symbol systems and the former 
does not.” Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 57. 
188 Goodman, Languages of Art, 95. 
189 Ibid., 85. 
190 Ibid., 73. 
191 Ibid., 69, 73. 
192 Ibid., 68. 
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ter. Virkningsfuldheden af metaforen er fuldgod til sammenligning med den 
bogstavelige konstatering, og den metaforiske karakteristik er ikke mindre rele-
vant end den konkrete. Sandt og falsk gælder lige så vel for ekspression som for 
denotation og eksemplifikation, for eftersom alle tre er referencetyper under-
lagt visse regler, kan man afgøre, om et givent postulat svarer til de symbolise-
rende referencer, som værket sætter i gang: 

“Whereas falsity depends upon misassignment of a label, metaphorical 
truth depends upon reassignment.”193 

Capdevila-Werning noterer sig, at “as with literal properties, metaphorical 
properties are not arbitrary, but are subject to verification.”194 Goodmans ek-
sempel, det bedrøvelige maleri, kan ikke udtrykke hvad som helst inden for fø-
lelsesregistret, fordi det – via sin besiddelse af nogle egenskaber, som eventuelt 
eksemplificeres i tilgift – bliver indirekte og metaforisk denoteret af et begreb. 
Aktiveringen af en metaforisk reference, dvs. ekspression, er ikke et relativi-
stisk carte blanche til alskens projiceringer af følelsestilstande på værket, som 
der ikke er belæg for: 

“Expression, since limited to what is possessed and moreover to what has 
been acquired at second-hand, is doubly constrained as compared with de-
notation. Whereas almost anything can denote or even represent almost 
anything else, a thing can express only what belongs to but did not original-
ly belong to it.”195 

Ekspression er en afgørende symboliseringsvej inden for arkitekturen og andre 
æstetiske symbolsystemer, fordi den metaforiske operation forrykker forholdet 
mellem et skema af etiketter og dets tilhørende rige af ting: “Metaphor requires 
attraction as well as resistance—indeed, an attraction that overcomes re-
sistance.”196 Det muliggør, at “[a] building may express feelings it does not feel, 
ideas it cannot think or state, activities it cannot perform.”197 

Goodmans insisteren på, at metaforer har sandhedsværdi, hvis de udspringer af 
visse faktiske forhold i det æstetiske værk, er af stor betydning for hans hæv-
delse af et kognitivt potentiale i også æstetiske oplevelser. Det er den ekspressi-

 
193 Ibid., 70. 
194 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 57. 
195 Goodman, Languages of Art, 89. 
196 Ibid., 69–70. 
197 Goodman, “How Buildings Mean,” 646. 
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ve (metaforiske) dynamik, som skaber uforudsete, øjenåbnende og tankevæk-
kende forbindelser mellem skemaer og deres genstandsfelt, som kan tjene til en 
innovativ omkodning, forrykkelse eller udvidelse af ikke blot værkoplevelsen, 
men af de konstitutive betingelser for et æstetisk symbolsystem.198 Mange af de 
avantgardistiske kunstpraksisser, ikke mindst dadaisme, surrealisme og situati-
onisme, har gjort den intentionelle og radikale omkodning og ekspansion af 
kunstens betydningshorisont – via metafor, association, intuition og paradoks – 
til selve hovedopgaven for kunsten. Som vi senere skal få at se, så spiller ek-
spression også en vigtig rolle inden for modernismekritikernes bestemmelse af 
den moderne arkitektur. 

Igen er det afgørende at holde sig for øje, at ikke alle metaforer om bygnings-
værker har sandhedsværdi: 

“That the ascription of certain properties to a building in such cases is met-
aphorical does not amount merely to its being literally false, for metaphor-
ical truth is as distinct from metaphorical falsity as is literal truth from lit-
eral falsity. A Gothic cathedral that soars and sings does not equally droop 
and grumble. Although both descriptions are literally false, the former but 
not the latter is metaphorically true.”199 

Goodman placerer en hel række banale og tilfældige anvendelser eller begiven-
heder uden for arkitekturens symbolsystem: 

“Even when a building does mean, that may have nothing to do with its ar-
chitecture. A building of any design may come to stand for some of its 
causes or effects, or for some historical event that occurred in it or on its 
site, or for its designated use: any abattoir may symbolize slaughter, and 
any mausoleum, death; and a costly county courthouse may symbolize ex-

 
198 Igen må det pointeres, at Capdevila-Wernings dikotomi mellem på den ene side fri ‘metafo-
risk eksemplifikation’ og på den anden side bunden ‘ekspression’, som ene og alene udspringer af 
æstetiske symbolsystemer, er kunstig og strider mod Goodmans teoretiske dynamik, da han 
netop udpeger metaforik som en afgørende katalysator for fornyelse og udskiftning af indholdet 
i symbolsystemerne. For “even a label with a unique range seldom operates in a unique realm. 
Now metaphor typically involves a change not merely of range but also of realm.” Goodman, 
Languages of Art, 72. Når en bygning kan siges at være ‘jazzet’, som Goodman peger på, er det 
netop en kreativ krydsbestøvning mellem to symbolsystemer, musikkens og arkitekturens, og et 
fuldgyldigt eksempel på ekspression. Der kan selvsagt ikke eksistere en alternativ form for me-
taforik, som kan appliceres på bygningsværker uden at have den fjerneste udsigelseskraft om 
æstetiske kvaliteter. En sådan ‘metaforik’ er slet og ret usand og uvedkommende. 
199 Goodman, “How Buildings Mean,” 646. 
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travagance. To mean in such a way is not thereby to function as an archi-
tectural work.”200 

Hvis vi fortsætter tankerækken i retning af metaforens rige, så kan landstedet 
Ejdsvold i Norge sagtens symbolisere både forfattelsen af Norges grundlov i 
1814, den forsamling af notabiliteter, som var forsamlet der i arbejdet med for-
fatningen, og selve grundloven. Alene ordet ‘Ejdsvold’ vil for nordmænd være 
en gangbar metafor for en vigtig historisk begivenhed. Men som Goodman for-
maner, har denne betydningskæde intet med arkitekturens symbolsystem at 
skaffe. Tilsvarende kan Operaen i København vække associationer om et tumul-
tarisk og pinligt forløb mellem bygherre og arkitekt, men denne pudsighed gør 
os ikke det mindste klogere på Operaen som bygningskunstnerisk værk. 

Vender vi nu tilbage til Vierzehnheiligen, så fremhæver Goodman, hvorledes 
ekspression kan forklare dybden i vor oplevelse af kirkerummet. Faktisk betje-
ner Christian Norberg-Schulz, som Goodman citerer, sig selv af metaforer: 

“Over the crossing, where traditionally the centre of the church ought to 
be, the vault is eaten away by the four adjacent baldachins.”201 

I sådanne tilfælde fungerer ekspression som en udvidelse af forestillingsevnen, 
hvor animering eller personifikation af en bygning kan tjene til at bringe især 
de mere dynamiske latente aspekter for dagens lys. 

Samtidig undlader Goodman ikke at gøre opmærksom på, at alle referencety-
perne, herunder ekspression, er underlagt vanemæssighed og kulturelle ko-
der.202 Hvad, der kan gælde for en metafor, og hvad, der kan antages for gyldigt, 
beror på de til enhver tid gældende indgroede skemaer: 

“Entrenchment established by habit is centrally involved in the determina-
tion of rightness and is, indeed, the basis that makes innovation possible. 
In Venturi’s words, ‘Order must exist before it can be broken.’”203 

 
200 Ibid., 649. 
201 Christian Norberg-Schulz, Meaning in Western Architecture (London: Studio Vista, 1975), 311. 
202 Goodman, Languages of Art, 48. “Yet the habits differ widely with time and place and person 
and culture; and pictorial and musical expression are no less relative and variable than facial 
and gestural expression.” Ibid., 89. 
203 Goodman, “How Buildings Mean,” 651. 
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Goodman kommenterer dog ikke virkemåden af denne forskansning yderligere; 
måske fordi det ville føre ham for langt væk fra hans analytiske udgangs-
punkt.204 

 

FØLELSER ELLER STEMNINGER? 

Ved nærmere eftertanke er Goodmans egne ekspressive karakteristikker af 
bygninger ikke funderet i følelseslivets metaforer, men i stemninger, personifi-
kationer og performative animeringer. Bygninger er sjældent sørgelige eller gla-
de. Den gotiske katedral ‘letter fra jorden’ og ’synger’, og hvælvingerne i Vier-
zehnheiligen ‘bevæger sig’. Andre bygninger kan være ‘jazzede’. 

En håndfuld eksempler fra Carsten Thaus pen kan tjene som illustration af ar-
kitektonisk ekspression. Om arkitekten Antoni Gaudí udtaler Thau, at 

“han havde en afsindig vilje til at følge sine idéer med de plastiske, bølgen-
de facader med mindelser om sanddriver og drypsten ornamenteret med 
potteskår og keramiske fliser.” 

Inde i Københavns Hovedbanegård “kan man lytte til storbyens lyde som i en 
konkylie”, konstaterer Thau. Den skuffende arkitektur får også ofte sin bekomst 
i form af metaforer. Om det gamle og nu drastisk ombyggede Industriens Hus 
på Rådhuspladsen fra 1980 sagde Thau, at “[b]eklædningen ligner noget fra en 
fiks viktualiehandler eller et tidstypisk badeværelse, og selve bygningen er alt 
for tør.”205 Thau var atter på pletten med en kritisk karakteristik af det nye In-
dustriens Hus fra 2013 som “et spøgelsesagtigt fjeld” skabt af “hede drømme om 
store leverancer fra producenter af husblas” og med “en materialekarakter midt 
imellem stivelse og anløben plastik.”206 

 
204 “Although practice in both senses is important in his system Goodman explicitly abstains 
from any attempt to theorise or further enquire into how certain labels come to be entrenched 
or particular practices established. He provides neither a sociological nor a psychological theory 
about why we have the world versions, the practices and the symbol systems that we do.” John 
Coldron, “Nelson Goodman’s general theory of symbols: can it help characterise some educa-
tional concerns?,” working paper, European Conference of Education Research (Helsinki: 25–27 
August, 2010): 11, http://shura.shu.ac.uk/2381/ 
205 Jens Kerte, “Tyve spørgsmål til professorerne: Fisketorvet er en parasit på København,” Poli-
tiken, 20. januar 2001. 
206 Carsten Thau, “INDUSTRIENS HUS: Paladset for en dødlignende søvn,” Politiken, 3. marts 
2013. 



 

75 
 

Ingen af disse prædikater tager udgangspunkt i følelser. De tager udgangspunkt i 
sanseoplevelser (‘tør’), naturfænomener (‘sanddriver og drypsten’, ‘konkylie’, 
‘fjeld’), andre arkitektoniske miljøer (‘viktualiehandler’, ‘badeværelse’) og kun-
stige materialer og produkter (‘husblas’, ‘stivelse’, ‘plastic’). 

Selv Rudolf Arnheims karakteristik af San Miniato al Monte i Firenze,207 som 
Goodman citerer, har ikke direkte rod i følelseslivet, men i en fortolkningsmæs-
sig projicering af en abstrakt idéhistorisk metafor om sindsligevægt og selvbero-
ende på bygningsværket.208 Hvad oplever vi da i stedet? 

Følger vi Elena Fell og Ioanna Kopsiaftis drøftelse af filosoffen Paul Crowther, 
så er der tale om beskrivelser af stemninger og atmosfærer, ikke følelser: 

“We are on much better ground when the viewer identifies with more gen-
eral and very basic vital feelings such as elevation, illumination, mystery, 
security, belonging, or whatever. These feelings are not attributing of spe-
cific expressive states to the building itself, they are, rather, ‘mood’ re-
sponses that are closely linked to specific stylistic and structural features of 
the building, its mediation of light, and its opening and enclosure of specif-
ic spaces within the whole, as well as the effect of the whole, itself.”209 

Det skyldes, at arkitektens arbejde er medieret, aldrig direkte – som hos en ma-
ler eller billedhugger: 

“In architecture, the work is defined mainly through the creator’s design, 
rather than (in contrast with painting and sculpture) the effect of his or her 
gestures. This has a special significance. For architecture is not the human 
body, nor is its physical fabric constructed through the architect’s own ges-
tures. Hence, whilst its forms have those significant correlations with the 
human body just noted, its expressive meaning will lack the gestural speci-
ficity that allows the close recognition of emotions. Describing a building as 
‘cheerful’, ‘melancholy’, ‘exuberant’, or ‘sad’, is possible, in principle, but it 

 
207 “It thereby expresses its character as a self-contained object dependent on its roots in the 
earth; but it also symbolizes the human mind’s struggle for maintaining its own centered integ-
rity against the interference by outer powers.” Rudolf Arnheim, “The Symbolism of Centric and 
Linear Composition,” Perspecta 20 (1983): 142. 
208 Goodman, “How Buildings Mean,” 648. Dette eksempel balancerer på kanten til at være 
allusion snarere end ekspression, da Arnheims reference bevæger sig i flere komplicerede led. 
209 Elena Fell and Ioanna Kopsiafti, The Cognitive Basis of Aesthetics: Cassirer, Crowther, and the 
Future (Abingdon: Routledge, 2016), 111. 
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would be strange to think of it as a basis for the general consideration of ar-
chitecture’s expressive dimension.”210 

Altså kanaliseres ekspressionen oftest i retning af stemninger og kun sjældent i 
retning af rene følelser. Med afsæt i dette korrektiv til Goodmans redegørelse 
for ekspression retter de følgende analyser her i afhandlingen sig mod stemnin-
ger snarere end følelser. 

 

XV KOMPLEKSE OG MIDDELBARE REFERENCEMODI: ALLUSION, VARIATION, 
STIL 
De færreste bygningsværker, der påkalder sig æstetisk interesse, er så simpelt 
struktureret, at de kun aktiverer denotation og/eller eksemplifikation og/eller 
ekspression. Alle æstetiske referenceformer kan føres tilbage til disse tre typer, 
men den æstetiske virkningsfuldhed og betydningsrigdom vil meget ofte bero 
på komplekse afledninger af disse typer. 

 

ALLUSION 

I sine senere værker fandt Goodman, at der manglede noget i hans system, og 
allerede hos Elgin finder vi det begreb om allusion, som kort efter blev blåstem-
plet af Goodman og indarbejdet i hans symbolteori. Så tidligt som i Ways of 
Worldmaking (1978) åbnede Goodman mulighed for nye æstetiske reference-
måder og tilføjede et femte punkt til sin liste over “symptoms of the ae-
sthetic:”211 

“multiple and complex reference, where a symbol performs several inte-
grated and interacting referential functions, some direct and some mediat-
ed through other symbols.”212 

Elgin beskrev få år senere allusion som “a form of referential action at a dis-
tance. One thing alludes to another by referring to it indirectly”.213 Allusion vir-

 
210 Ibid., 111. 
211 Goodman, Ways of Worldmaking, 67. 
212 Ibid., 68. 
213 Elgin, With Reference to Reference, 142. 
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ker gennem kæder, ofte ganske lange og sofistikerede, som begynder med ét af 
følgende grundskemaer: 

A alluderer til B ved at denotere noget C, som eksemplificerer B eller 

A alluderer til B ved at eksemplificere noget C, som denoterer B.214 

Allusion spiller en hovedrolle i Goodmans behandling af bygningskunsten i ar-
tiklen fra 1985, og måske har fremkomsten af den postmoderne arkitektur væ-
ret formativ for Goodmans begrebsudvidelse. I hvert fald bruger han en del 
kræfter på sin samtids arkitektur. Hans første eksempel er dog ganske simpelt 
og tager udgangspunkt i den kirke, han kender fra en lille by i Massachusetts: 

“For instance, if a church represents sailboats, sailboats exemplify freedom 
from earth, and freedom from earth in turn exemplifies spirituality, then 
the church refers to spirituality via a three-link chain.”215 

Mere interessant bliver det, når Goodman fremhæver først de antikke allusio-
ner hos Michael Graves, som efter nogle års praksis inden for rammerne af den 
moderne arkitektur gjorde sig til bannerfører for postmodernismen, og derpå 
The New York Five og deres allusioner til Le Corbusier – for til slut at fremhæ-
ve Robert Venturi og læren om modsætningsfuldhed (som virker gennem allu-
sion) i Complexity and Contradiction in Architecture fra 1966. Kort sagt opsum-
merer Goodman fyndigt arkitekturens udvikling fra 1960’erne og frem til sin 
samtid i 1985, mens han samtidig får tilkendegivet, at indirekte og flerleddet 
symbolisering har spillet en stadigt større rolle i tiden efter Venturis første og 
indflydelsesrige bog. I tråd med Goodmans accept af Venturis formuleringer 
kan også fremkaldelser af ‘ironi’ gennem arkitekturen forklares, for en sådan 
effekt kan opnås gennem bevidst forkerte skaleringer eller betoninger af byg-
ningsdele, der bryder med konventionel praksis.216 

Ofte virker allusion ved en krydsning mellem symbolsystemer, hvor maleri, 
arkitektur og skulptur virker sammen. Allusion er på en og samme tid mere 
fleksibel end ekspression, da referencen ikke er bundet til en metafors oprinde-
lige og bogstavelige betydning, og mindre pålidelig end de andre referencefor-
mer, da allusion kan forblive upåagtet, hvis man ikke har det fornødne faglige 
kendskab, som kan igangsætte denne referenceform. “The more one knows 
 
214 Ibid., 142. 
215 Goodman, “How Buildings Mean,” 648. 
216 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 69. 
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about architecture, the more allusions one is able to detect.”217 Det betyder også, 
i modsætning til de foregående typer af reference, at grænserne for allusion kan 
forskubbes med hver forlængelse af de referencekæder, som begynder i én af de 
to skitserede grundformer.218 

 

VARIATION 

Et andet emne, som Goodman føler sig kaldet til at tage op som supplement til 
redegørelsen i Languages of Art, er variation, for begrebet variation kan hverken 
reduceres til eksemplifikation eller nogen anden referenceform. En variation 
over et tema – som i musikken, Goodmans udgangspunkt – er særegent ved, at 
det repeterer en struktur fra et tema, men afviger fra temaet på andre punkter. 
Det lever altså ikke op til kravene for eksemplifikation, som ellers kan være 
baseret på gentagelse af (dele af) et andet værks struktur. Goodman giver 
følgende udkast til en teori: 

“First, to be eligible as a variation, a passage must be like the theme in cer-
tain respects and contrast with it in certain others. Second, to function as a 
variation, an eligible passage must literally exemplify the requisite shared, 
and metaphorically exemplify the requisite contrasting, features of the 
theme, and refer to it via these features.”219 

Inden for arkitekturen kan man – ifølge Capdevila-Werning – operere med i 
hvert fald variation over et tema eller værk, variation over en form og variation 
over en stil.220 De talrige renæssanceprægede, klassicistiske, palladianske og ny-
klassicistiske variationer over Pantheon i Rom udbredt i Storbritannien, Frank-
rig, USA, Skandinavien og mange andre lande er således variationer over et be-
stemt bygningsværk, som alle afviger fra originalen i visse henseender, mens de 
følger originalens grundstruktur, som forbliver genkendelig. De er samtidig tilli-
ge allusioner til det romerske Pantheon, da deres genfortolkning af originalen 
gør reverens til den antikke rotunde med portikus, hvilket kan afkodes af den 
dannede connaisseur. 

 
217 Ibid., 68. 
218 “The limits of allusion are thus pragmatic, not theoretical.” Ibid., 67. 
219 Goodman, “Variations on Variation,” 71–2. 
220 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 70. 
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Variation over en form optræder som oftest som variation over et generisk 
grundrids; for eksempel i den variation over et latinsk kors, som planen for Vi-
erzehnheiligen materialiserer. Bemærk, at denne variationstype ikke kan føres 
tilbage til en original, men kun til et skema. Kirkeplanen formet som et latinsk 
kors er blevet gentaget så mange gange, at enhver tale om en original bliver gjort 
til skamme. 

Endelig kan talen gå på en variation over en stil eller andet særpræg. De talrige 
serliana eller palladianske vinduespartier i facaderne på eksempelvis britiske 
herresæder er alle stilistiske markører for Andrea Palladios arkitektur i Veneto. 
Men de ‘citerer’ ikke en original.221 Ligesom det foregående tilfælde lader varia-
tion over en stil sig sjældent tilbageføre til ét originalt eksemplar, men fortaber 
sig i talrigheden af variationer. I dette tilfælde har Palladios publikationer age-
ret forlæg for den udbredelse, som hans stilretning fik i Storbritannien og USA. 

 

STIL 

Det leder os tematisk til den sidste tilføjelse til Goodmans teori, som bør omta-
les, nemlig stil. Stilbegrebet er selvsagt vanskeligt, fordi det altid udgør en ba-
lanceakt mellem at fastlægge urokkelige konstanter i enten en kunstner eller en 
epokes udtryksregister og at muliggøre dynamiske korrektioner og udvidelser af 
stilbegrebet ved inddragelse af nyt empirisk materiale og ny viden. 

Goodman afviser, at stil er et udvendigt, formelt træk ved kunsten, som kan 
stilles over for dens indhold.222 I stedet udspringer stil af de goodmanske grund-
former for æstetisk reference, og stil “may be a feature of what is said, of what 
is exemplified, or of what is expressed.”223 Ikke mindst ekspression viser sig in-
teressant. Ud fra rent formelle kriterier er gotik og nygotik identiske stilperio-
der. Men skæver vi til den ekspressive og allusoriske symbolisering, som værker 

 
221 Muligvis er brugen af vinduet en påkaldelse af autoritet, men det tangerer en diskussion af 
intentionalitet, som er Goodmans teori fremmed: “[Q]uotations may relate to the past, seek 
authority in that which is quoted, be ironic, or distort the initial meaning of the quoted ele-
ment; they may also have positive or negative connotations.” Capdevila-Werning, “Can Build-
ings Quote?,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 1 (2011): 121. 
222 “Style comprises certain characteristic features both of what is said and of how it is said, 
both of subject and of wording, both of content and of form. The distinction between stylistic 
and nonstylistic features has to be drawn on other grounds.” “The Status of Style” [1975], in 
Ways of Worldmaking (Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1978), 27. 
223 Ibid., 32. 
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inden for den nygotiske bølge i Storbritannien i 1800-tallet kan udløse, så viser 
nygotikken sig at være væsensforskellig fra sin forgænger, der var forankret i 
middelalderens teologi og skolastik.224 Goodman skriver, at 

“style consists of those features of the symbolic functioning of a work that 
are characteristic of author, period, place, or school.”225 

Men bestemmelse af stil er ikke bare et overflødigt udenomsværk, som kun 
indgår i eksperternes metodik; stil kan også bestyrke en æstetisk symbolisering, 
for 

“knowledge of the origin of a work […] informs the way the work is to be 
looked at or listened to or read, providing a basis for the discovery of non-
obvious ways the work differs from and resembles other works.”226 

Frem for alt kan Goodmans teori håndtere de omstillinger, genformuleringer, 
udvidelser og fragmenteringer af ‘stabile’ stilkategorier, som historisk set er sket 
i tide og utide.227 Da jeg ikke selv har givet stilbegrebet nogen megen vægt i af-
handlingen her, vil jeg hovedsagelig notere mig, at Goodmans version af stilbe-
grebet kan håndtere den revisionistiske elasticitet, som altid har kendetegnet 
den praktiske udmøntning af stilhistorisk praksis. 

Dermed er vi ved vejs ende. Goodman arbejder altså med ‘symptomer på det 
æstetiske’, som udfolder sig gennem de fem ovennævnte kriterier. Men lige så 
vigtig som konstateringen af disse kriteriers opfyldelse er en åbenhed over for 
lokale æstetiske tilsynekomster: 

“Density, repleteness, and exemplification, then, are earmarks of the aes-
thetic; articulateness, attenuation, and denotation, earmarks of the nonaes-
thetic. […] Classification of a totality as aesthetic or nonaesthetic counts for 
less than identification of its aesthetic and nonaesthetic aspects.”228 

 

 
224 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 74. 
225 Goodman, “The Status of Style,” 35. 
226 Ibid., 35. Her synes Goodmans konceptualisering af stil at komme skema-tankegangen meget 
nær, fordi et skema – ligesom stilbegrebet – er et abstrakt og fiktivt destillat af talrige empiriske 
observationer (eksempelvis Rudolf Wittkowers berømte skema over Palladios villatyper), som 
er forandringssensitivt, men Goodman betegner vistnok ikke stil som et organiserende kogni-
tivt skema. 
227 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 74. 
228 Goodman, Languages of Art, 254–5. 
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3 SYMBOLISERING OG 
BETYDNINGSDANNELSE I ÆLDRE 
TIDERS BYGNINGSKUNST 
 

ed henblik på mine senere analyser af den moderne bygningskunst vil jeg 
her lade en række afsnit falde om symbolisering inden for ældre arkitek-
tur, der kan tjene som perspektivering og sammenligningsgrundlag for 

undersøgelsen. 

 

I ANTIKKEN 
Måske kan pyramiderne i Egypten eller Romerrigets akvædukter kandidere til 
at være rendyrkede eksempler på eksemplifikation af formmæssige træk (hen-
holdsvis pyramidal form og bueslag), men som bekendt er den egyptiske arki-
tektur i almindelighed overbroderet med billeder og tegn, som denoterer, og 
den græsk-romerske arkitekturpraksis er solidt forankret i den denotative, mi-
metiske praksis, som de klassiske søjleordener og deres afledte vokabularium 
udgør. Ethvert græsk eller romersk tempel fra antikken er sammensat af både 
denotative og eksemplifikatoriske elementer. Den doriske orden kan tjene som 
eksempel, for her er triglyfferne eksemplifikatoriske (og sikkert også allusoriske 
– i deres tænkeligt skeuomorfe repræsentation af et bjælkeværk i træ), mens 
metoperne er denotative. Mange andre komponenter i det klassiske formsprog 
er denotative, hvilket også har sat sig spor i betegnelser som æggestav og pal-
mette. I det korintiske kapitæl er akantusblade eksplicit denoterede. Andre de-
korative enkeltheder er abstrakte og eksemplifikatoriske af natur, for eksempel 
friserne løbende hund eller mæanderbort. 

M 
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Man kan finde eksempler, der mere er i eksemplifikationens favør. Cestius-
pyramiden i Rom (ca. 18-12 f.Kr.) eksemplificerer, via sin form og sin karakteri-
stiske stejlhed, utvetydigt de nubiske pyramider (og ikke enhver pyramidety-
pe), mens to oprindelige og identiske inskriptioner midt på fladen på henholds-
vis den østvendte og vestvendte side af mausoleet denoterer via en tekst, som 
mindes den gravlagte opdragsgiver, praetor Gaius Cestius.229 Når Le Corbusier i 
sin Vers une architecture (1923) dedikerer et kapitel til “la leçon de Rome”, så er 
det blandt andet Cestius-pyramiden og andre antikke bygningsværker modelle-
ret over simple euklidiske grundformer (hos Le Corbusier dog kun cylinder, 
pyramide, kube, stang og kugle), som han fremhæver som forbilleder: 

“The simple volumes unfold vast surfaces that express themselves with a 
characteristic variety depending on their being domes, barrel vaults, cylin-
ders, rectangular prisms, or pyramids. The surface decoration (openings) is 
of the same geometric class. The Pantheon, the Colosseum, the aqueducts, 
the Pyramid of Cestius, triumphal arches, the Basilica of Constantine, the 
Baths of Caracalla.”230 

Den samme idealiseringsproces foretog allerede Étienne-Louis Boullée.231 I den-
ne diskursive idealisering forsvinder mange af de andre symboliseringsveje, 
som pyramiden aktiverer: Teksten udviskes, stofligheden af marmorblokkene 
samt deres farvevariation, geologiske variation i form af mønstre og patina efter 
århundreders slid, som skaber syntaktisk og semantisk tæthed, ignoreres, og 
konteksten, hvor pyramiden udgør et støttepunkt i den aurelianske mur, elimi-
neres, så kontrasten til murens okkerfarvede murstensflade går tabt. Tilbage 
står kun idealiserede grundformer, som er mere nøgne end selv det strenge 
formregister, som var selve vandmærket i forehavendet hos de franske ‘revolu-
tionsarkitekter’ Boullée og Ledoux. Kort sagt udspiller den antikke arkitektoni-

 
229 I sin diskussion af kantianske skemaer som kognitive instanser tager K. Michael Hays 
udgangspunkt i Adolf Loos’ møde med en pyramidal jordhøj, som signalerer gravsted: “The pyr-
amid as form is not identical to what is apprehended by our senses; what is sensible remains 
contingent and variable, notwithstanding its defined shape.” Hays fortsætter: “There is an epis-
temological claim made in Loos’s aphorism: we know something about the world through the 
architectural event. Through the appearance of architecture, we recognize the ritual of burial 
and the need for memorialization – here someone lies buried – and it affects us.” Hele denne 
symboliseringskæde udløses af fænomenet eksemplifikation. Hays, “Architecture’s Appe-
arance,” 205, 206. 
230 Le Corbusier, Toward an Architecture, trans. John Goodman (London: Frances Lincoln, 2008 
[Paris 1924]), 200. 
231 Karsten Harries, The Ethical Function of Architecture (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996), 
231. 



 

85 
 

ske kultur sig som regel ligeligt mellem denotation og eksemplifikation, og spil-
let herimellem giver anledning til ekspression og allusion. 

 

II MIDDELALDEREN 
Bevæger vi os fremad i tid, til en gennemsnitsbetragtning over middelalderens 
romanske og gotiske katedraler, så kan vi konstatere, at disse perioders byg-
ningsværker også fungerer æstetisk ad mange forskellige kanaler. Religiøs iko-
nografi i form af både skulpturarbejde, glasmalerier og andre medier garanterer 
rigelig denotation, mens forskellige rumvirkninger – som Maurice Lagueux hæf-
ter sig ved – indstifter eksemplifikation af rundbue, spidsbue eller af flugtlinjer 
og orienteringsretninger.232 Selve stenhuggerarbejdet og glasarbejdet opviser 
syntaktisk og semantisk tæthed, og murerarbejdet inden for teglstensgotikken 
former sig som mønstre, der dels eksemplificerer, dels besidder samme grad af 
tæthed. På grund af rigdommen af udtryksformer muliggøres ekspression og 
allusion til overmål, hvilket Goodman selv fremhæver i relation til den gotiske 
katedral,233 og netop gotikkens suggestive kraft er bevidnet både i 1800-tallets 
nygotiske bølge og i den fascinationskraft, som Victor Hugo, John Ruskin og 
andre forfattere har mødt gotikken med. 

I middelalderens byhuse og husrækker, med alle deres skævheder, uregelmæs-
sigheder, farvevariationer, mønstervariationer, til- og ombygninger, finder vi en 
bygningskunst, som toner frem med meget høj multisensorisk appel, og som qua 
ophobningen af bittesmå variationer og fejl genererer en overmåde høj syntak-
tisk og semantisk tæthed. Patina, slitage, sætningsrevner og andre klimatiske 
eller menneskeskabte indgreb har yderligere kvalificeret den æstetiske virkning 
og tilsat en stokastisk effekt, hvor husets overflade har erhvervet sig så mange 
minutiøse forskelle i lokalt udtryk, at det bliver sammenligneligt med overfla-
den på et ældre maleri. Fordi denne type bebyggelser ligger meget langt fra at 
være omsættelige til æstetisk notation, lader de sig rekonstruere lige så lidt, som 
Gustave Courbets maleri Stenhuggerne (1849, brændt 1945) ville lade sig genska-
be på basis af nedfældet notation. Store dele af helhedsvirkningen kan genska-
bes, og de forsvundne, udokumenterede detaljer kan erstattes med andre, som 
det var tilfældet med genopførelsen af Warszawas bymidte efter den totale de-

 
232 Maurice Lagueux, “Nelson Goodman and Architecture,” Assemblage 35 (April 1998): 28. 
233 Goodman, “How Buildings Mean,” 646. 
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struktion under 2. verdenskrig, men forlægget – notationen – for sådanne re-
konstruktioner kan aldrig være fintmasket nok til at kortlægge alle betydnings-
givende enkeltheder, for her kommer man til kort over for arkitekturens auto-
grafiske karakter. En nybygget pastiche som Jakriborg i Skåne er en parafrase 
over middelalderens byggesæt, hvor denne fyldige æstetiske virkning er søgt 
generaliseret, abstraheret og operationaliseret, men byens husrækker, som har 
en kerne af modulbyggeri, opviser ikke desto mindre alt for regelmæssig vindu-
estakt, alt for lige gesimser, alt for standardiserede detaljer og alt for ensartet 
farvesætning til at være en reprise af middelalderens æstetiske bykultur. Endnu 
har byen heller ikke den patina, som kan nære illusionen om Alterswert.234 Det 
er i restaureringer af især middelalderens bygningsarv, hvor vi for alvor oplever 
det benspænd, at en bygnings tilblivelseshistorie og historicitet udgør en æste-
tisk og symboliserende kvalifikator, som allografisk, notationel praksis ikke ta-
ger højde for.235 

 

III RENÆSSANCEN 
Med renæssancen genoptages og systematiseres det klassiske, antikke form-
sprog, og derfor er der en vis æstetisk fællesmængde mellem perioden og dens 
forbillede i Antikken alene i kraft af dyrkelsen af den samme ‘grammatik’ base-
ret på søjleordenerne toskansk, dorisk, jonisk, korintisk og komposit. Hvor Le 
Corbusier lagde vægten på de djærve, rene former og de klare distinktioner mel-
lem form og formens fravær i Romerrigets arkitektur, afprøver renæssancens 
antikreception andre sider af klassikkens repertoire. I tilfældet med Filippo 
Brunelleschis Sagrestia Vecchia i Firenze (1421-40) oplever vi en mere spinkel 
og beskeden, mere fladekunstnerisk bearbejdning af det antikke formsprog, hvis 
effekt ikke desto mindre tjener til at påvirke rumperceptionen: 

“An entablature runs all along the main interior space and the altar square, 
with ‘support’ from pilasters in the corner areas. The entablature and pilas-
ters do not provide real physical support. Rather their function is aesthet-

 
234 Alois Riegl, “The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin” [1903], trans. 
Kurt W. Forster and Diane Ghirardo, in Oppositions Reader: Selected Readings from A Journal for 
Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984, ed. K. Michael Hays (New York: Princeton Archi-
tectural Press, 1998), 631–4. Dertil kommer de nutidsorienterede værdityper Gebrauchswert og 
Kunstwert. 
235 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 90–3. 
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ic—to provide a system of rhythms that divides the space into two horizon-
tal areas of equal measure. This, in turn, has the overall effect of emphasiz-
ing the geometric unity of the spatial layout of the building in toto by visu-
ally integrating the dome with the proportions of the square spaces be-
low.”236 

“Brunelleschi’s interiors are particularly effective in these terms, using pi-
lasters and false entablatures to both link and demarcate basic ‘real’ physi-
cally embodied geometric forms such as squares and semi-circles. In this 
way, the cold geometric structure of spatial mass is animated—is made to 
echo the life of spirit within the material body. The geometric forms are 
experienced simultaneously as things to be perceived, and as spaces which 
can be occupied.”237 

Stort set alle de konventionelle antikke bygningsdele har ophav i biomorf, zoo-
morf, antropomorf eller tingslig mimesis. Triglyffen siges at være en skeuomor-
fisk forstening og en tektonisk markør for en bjælkeende fra de tider, hvor tem-
pler var opført af træ. Metopen er derimod en naturalistisk fremstilling i relief 
af mytologiske scener. Det berettes, at det korintiske kapitæl opstod ved, at en 
flettet kurv givet som votivgave, placeret på et gravsted og beskyttet af en kron-
ende stenplade var blevet overgroet med akantusblade, som havde bekranset 
kurven og blandet sig med fletværket. Hele det klassiske vokabularium udspil-
ler sig i et spændingsfelt mellem ornamental repræsentation (denotation) på 
den ene side og formelle, rytmiske mønstre og geometriske elementer (eksem-
plifikation) på den anden side. I kulissen finder vi en række sindrige kompositi-
onsprincipper og optiske raffinementer, som binder det hele sammen. Af gode 
grunde muliggør denne blanding, som også opviser syntaktisk og semantisk 
tæthed, et spillerum for ekspression, som i næste led, og på grund af et nærvær 
af orden og konvention, kan udvides i retning af allusion. 

I Château de Chambord (1519-47) oplever vi alle de fornævnte referenceformer, 
og særligt graden af eksemplifikation må fremhæves, for både den dekorative 
leddeling af bygningskroppen og skorstenene forsiret med cirkel- og rombefor-
mede mønstre. Lignende mønstre bredte sig i samme periode til tagfladerne i 
Burgund, hvor man udviklede en særegen tradition for polykrome og mønstre-
de tagflader udført i glaseret tegl. Det ses for eksempel på Hôtel-Dieu de Beaune 
(1543-57). Disse farverige og velordnede flader er så prominente i synsfeltet, at 

 
236 Fell and Kopsiafti, Cognitive Basis of Aesthetics, 112–3. 
237 Ibid., 114–5. 
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de ofte overstråler bygningskroppens monokrome udsmykning alene i eksem-
plifikatorisk farvekraft, formel udtrykskraft og gestaltmæssig gehalt. En lignen-
de effekt kan konstateres i den kraftige bemaling af gitterværket på danske 
bondegårde og byhuse i bindingsværk fra samme århundrede og det efterføl-
gende. 

Også i det franske – og på vej ind i manierismen – kan man fremhæve Maison 
Diamantée i Marseille, opført 1570 som et mindre palæ for en handelsmand. 
Her er det meste af facaden besat med en rusticering af identiske facetterede, 
diamantformede eller pyramidale sten, som skaber en totaleffekt af eksemplifi-
kation, som kun brydes af pladeformede felter i vinduernes brystninger. Udfø-
relsen har til gengæld så megen variation, at stofligheden går i retning af høj 
semantisk tæthed. 

 

IV MANIERISMEN 
Den samvirkning af æstetiske referenceformer, som manifesterer sig i det an-
tikke formsprog, hvad enten vi befinder os i dets formative periode eller i peri-
oden for dets genfødsel og nyfortolkning, knopskød yderligere med manieris-
mens udfoldelse i det sene 1500-tal. I Sebastiano Serlios mønsterbøger indtager 
naturens amorfe råmateriale en hidtil uset rolle på arkitekturens overflader, for 
her afbrydes portaler, vinduesomramninger og allehånde rammeformer af rå 
geologiske klippe- og stenformationer, som intervenerer i og afbryder den klas-
siske orden. Andre arkitekter fulgte trop, og Guilio Romano er måske den, som 
har ført denne tendens til de største yderligheder. I Palazzo Te i Mantua (1524-
34) har han skabt en afvekslende facadestruktur af strengt klassiske elementer, 
der må underkaste sig et bagtæppe af glatte kvadre, hvis eksemplarer på udvalg-
te steder skifter ham til rusticering. Andre steder er det slutsten, som både 
rusticeres og tillades at afbryde frontispicer. Den samme urolige effekt er akti-
veret i den kompositoriske opbygning af Villa d’Estes fontæner (Orgelfontænen, 
1566-71), hvor en arbejdsdeling mellem denotative og eksemplifikatoriske stra-
tegier og afbalanceret inddragelse af kunstens og naturens domæner skaber en 
sammenflettet virkningsfuldhed, som fungerer syntetisk, men som bedst lader 
sig forklare analytisk – via Goodmans referencemåder. 
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Sammen med barokken og rokokoen er manierismen ofte af purister og klassici-
ster blevet dadlet for at være atektonisk i sit væsen. Det vil dog være en grov 
generalisering, for som Viollet-le-Duc understreger, vidner Philibert de l’Ormes 
arkitektur om en artikulation af både tektonik og stoflighed, thi de l’Orme “an-
vender de antikke søjleordener med en sådan skønsomhed og indordner dem i 
en strukturform, der udspringer af materialet”.238 

Den tilstræbte eksemplifikation af stenmaterialer var ikke ny på dette tids-
punkt, for Michelozzo skabte med sin rusticerede underetage af groft tilhuggede 
kvadre på Palazzo Medici i Firenze (1444-52/60) en normskabende formel, men 
hvor kulturen symbolsk set hæver sig op over sin primitive naturgrund i palæet 
i Firenze, er manierismens påkaldelse af naturmotiver meget mere lokal, auto-
nom, uinddæmmelig og suggestiv. Hvor Palazzo Medici har en stratifikation, 
som lag for lag beherskes af én dominerende æstetisk referencetype, ses det ofte 
i manierismens praksis, at en sådan symbolsk stratifikation opgives til fordel for 
symboliseringens frie spil. I Giovanni Battista Bertanis Cortile della Cavalleriz-
za, Palazzo Ducale i Mantua (1556) er hele manierismens arsenal af virkninger 
sat i scene, og i forlængelse af de førnævnte effekter opstår, via salomoniske 
søjler, som er parvist snoede modsat mod hverandre, nogle bevægelsesmotiver, 
som bedst kan forklares via ekspression. Samtidig alluderer hele anlægget til 
den romerske akvædukt som motiv og type, og eksemplifikationen af geologiske 
motiver har bredt sig til større omfang. Lokale variationer i farvetone og tilhug-
ning befordrer stor syntaktisk og semantisk tæthed. I Palazzetto Zuccaro i Rom 
(1590) af maleren Federico Zuccari finder vi en helt anden manieristisk ten-
dens, som dog stadig handler om overdrivelse. Her tjener maskeagtige ansigts-
former og munde som animerede antropomorfe portaler og vinduer – eller ret-
tere som antydninger af uvirkelige væsener. Dermed denoteres på den måde, 
som Goodman kalder “x-pictures”, hvilket også gælder gotikkens fabeldyr. Sam-
tidig er omramningerne udført i sten, hvis materialitet påkalder sig opmærk-
somhed i kraft af sin geologiske herkomst, og dermed oscillerer bygningsdelene 
mellem denotation og eksemplifikation. Denne friktion mellem to symbolise-
ringsmåder gør, at de ellers grove og groteske figurer på facaden ikke forfalder 
til ren komik eller ekscentricitet. Velkendt er også Michelangelos Biblioteca 
Laurenziana i Firenze (1525-71), hvor en uventet og ukonventionel forbytning 
indtræffer mellem vægforløb og søjlepar hvad angår fremskudthed i kompositi-

 
238 Eugène Viollet-le-Duc, “Stil” [1866], oversat af Vagn Lyhne, in Tankebygninger: Arkitektur og 
kunsthåndværk 1851-1914, red. Vagn Lyhne og Kristian Berg Nielsen (Aarhus: Klim, 1994), 104. 
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onen. Her er det den kontrasterende og tektonisk ulogiske eksemplifikation af 
henholdsvis udsnit af en forkrøppet gesims og gentagne konsolpar, som medvir-
ker til virkningen – ekspressionen – af en forstyrret orden. Ukonventionel ek-
semplifikation af de ‘forkerte’ elementer, hvor effektueringen af tektonikkens 
symbolisering forstyrres drastisk, bidrager til den frapperende gestalteffekt, 
hvor figur og grund bytter plads og derfor afstedkommer en usikkerhed om hele 
kompositionens bæreevne og troværdighed. Eksemplifikationen fører her til en 
scenografisk underminering af selve oplevelsen af orden og stabilitet. 

Endelig vil jeg inden for manierismen fremhæve Hans Vredeman de Vries’ or-
namentik, som både i hans levetid og posthumt bredte sig til både Europa og 
dets kolonier. Her er et gennemgående træk ikke kun arabesker og andre kon-
ventionelt antikiserende former, men også et mere ‘moderne’ og kunstigt form-
sprog, hvor nærmest mekaniske led og boltlignende fokuspunkter danner kom-
positoriske overgange mellem pergamenttynde, abstrakte forløb, som næres af 
omskiftelige konturlinjer. Overlejring af flere flader spiller en forstærkende rol-
le inden for dette formsprog, men igen er det især afbrydelsen, af postamenter, 
af gesimser, af fordakninger, af volutter, som skaber en dynamik mellem kon-
ventionelt antikiserende og denotativt motivregister, eksemplifikation af gen-
tagne konfigurationer og koncentrationspunkter og fri, uafhængig formdannel-
se. Mange af disse enkeltheder og dekorative nyskabelser er på grænsen til at 
lade sig genkende, men befinder sig reelt i et limbo mellem observation og iden-
tifikation. 

Til slut her i behandlingen af manierismen bør det indskydes, at eksemplifika-
tion også blev mobiliseret med det formål at skabe allusion. I kirkefløjen på 
Frederiksborg Slot (1606 af Hans van Steenwinckel den ældre) ses et abrupt 
skift i vinduestype, hvor rektangulære dannebrogsvinduer brat afløses af en 
serie spidsbuede vinduer, som i højde og udformning signalerer, at der ligger et 
kirkerum inde bagved. Denne undtagelsestilstand blandt slottets vinduesforma-
ter indstifter en kompleks, allusorisk betydningskæde: Vinduesrækken allude-
rer til gotikken (og dermed kristendommen) ved at eksemplificere spidsbuen, 
som denoterer gotikken (og dermed kristendommen). 
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V BAROKKEN 
Denne kompleksitet bliver ikke mindre, når vi bevæger os ind på barokkens 
repertoire. Naturligvis udgør antikreception stadig grundstammen for den 
kompositoriske opbygning af bygningskrop og facade, men den geologiske ek-
semplifikation er stadig overmåde virksom. Det ses i Palazzo Montecitorio (Pa-
lazzo Ludovisi) i Rom (påbegyndt 1653 af Giovanni Lorenzo Bernini, fuldendt 
1694 af Carlo Fontana), hvor siderisalitternes hjørnekvadre opløses i natursten i 
stuetagen. Kvadrene støder sammen med vinduesomramningen og fordaknin-
gen, og selv sålbænkene og andre detaljer fremstår delvist i en naturtilstand. 

I adskillige af højbarokkens værker bliver rumlige orienteringer, geometriske 
grundformer eller kurvaturer (konkav/konveks) eksemplificeret. Det gælder 
således de to berømte barokkirker på Quirinalhøjen, af henholdsvis Borromini 
(San Carlo alle Quattro Fontane, 1638-44) og Bernini (Sant’Andrea al Quirinale, 
1658-70), som begge konfronterer gaderummet med frontalitet, med kurvaturer 
og med en serie kontrabevægelser.  

Hidtil har jeg kun sparsomt kommenteret den indre rumdannelse i bygninger, 
men for at kunne kortlægge barokkens nybrud inden for symboliseringen må vi 
konfrontere de teatralske ensembler og totalvirkninger af mange mediers bi-
drag, som for alvor både ændrer arkitekturens rolle og udvider symboliserin-
gens spillerum. For eksempel er tøndehvælvet i Il Gesù-kirken i Rom, Jesuitter-
ordenens hovedkirke og modreformationens tempel, udsmykket med en fresko 
af Giovanni Battista Gaullì, Tilbedelsen af det hellige Jesu navn (1674-79), som 
breder sig ud over maleriets designerede ramme. Motivet er i sig selv illusioni-
stisk, idet himmelhvælvet åbner sig i kirkens loft, men illusionen tilføjes en 
yderligere grad af virkningsfuldhed ved at gå over sine bredder. Det samme sker 
for stukkaturen af Antonio Raggi, hvis figurer bevæger sig ind på billedets do-
mæne. Både maleri og stukkatur erobrer desuden arealer af det gyldne, kasset-
terede lofts arkitektur. I den anden store jesuiterkirke i Rom, Sant’Ignazio, er 
hovedskibets tøndehvælv prydet med en illusionistisk fresko af Andrea Pozzo, 
Den hellige Ignatius’ apoteose (1685-94), hvor dels en imaginær vertikal viderefø-
relse af hvælvets reale arkitektur, dels en imaginær monumentalarkitektur tår-
ner sig op og skaber en fuldendt illusion baseret på opløsningen af grænsedrag-
ningen mellem virkelig og forestillet bygningskunst. Effekten er dog lige så ud-
bredt på kirkefacader; for eksempel ses på facaden af Borrominis San Carlo alle 
Quattro Fontane en medaljon, som i dag fremstår tom, men som oprindeligt 
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husede en fresko af den hellige Carlo Borromeo, som indgik i kompositionen på 
lige fod med arkitekturen og skulpturen. På facaden af Cosmas Damian og Egid 
Quirin Asams Asamkirche (Sankt Johann Nepomuk) i München (1733-46) ses 
både rå klippeformationer i gadeplan, som eksemplificerer sten, marmorering, 
som imiterer marmor ved at eksemplificere marmorets årer og farvespil, for-
gyldning, som eksemplificerer guld ved tilsvarende imitation, friskulptur, som 
denoterer religiøse scener, søjleordener, som både denoterer og alluderer, samt 
kurvaturer og bevægelsesmotiver i facadelinjen, som eksemplificerer konkave 
og konvekse profiler. Ydermere er den syntaktiske og semantiske tæthed over-
ordentlig høj i en sådan multimedial og håndværkspræget facade, hvor alle vari-
ationer i udtrykket bærer håndens aftryk og omhu. Altes Rathaus i Bamberg, på 
sin egen ø midt i floden Regnitz, er sammensat både i tid og fremtrædelsesform: 
Et bindingsværkshus fra 1668 med gulmalet rammeværk virker primært ved 
eksemplifikation, mens den anden ende af ensemblet har en langside, hvor en 
fresko fra 1755 af Johann Anwander (senere opmalet) illuderer, at vi står over 
for en rigt skulpturel facade, med prominent dybdevirkning, med afvekslende 
søjler og nicher med figurer, mens vi i virkeligheden møder en flad murfresko i 
kraftige farver og med overbevisende figurationer. I midten ser vi en tårnbyg-
ning (1744-56 af Johann Jakob Michael Küchel), som er smykket med en balkon 
og Bambergs byvåben i frodig rokokostil (af Joseph Bonaventura Mutschele). I 
sådanne arrangementer spiller afsættet i billedlig denotation en stor rolle, da 
det er selve det naturalistiske grundlag, som muliggør forlængelsen af tematik-
ken ind i mere metaforiske og illusoriske verdener – og dermed videre ind i me-
re indviklede kæder af symbolisering. 

Barokkens ikonografiske ladning udgør en kompleksitet i sig selv, men et højde-
punkt i barokkens sammensatte symbolisering kan siges at være blevet nået 
med indsatsen fra den bøhmiske arkitekt Jan Blažej Santini-Aichel, som i sine 
højst idiosynkratiske sakralbygninger kombinerede en borrominesk sans for 
rumlig geometri med direkte henvisninger til gotikken. I sin konsekvente inte-
gration af spidsbuen i barokkens program skabte Santini-Aichel hybridformer, 
som alluderer både til Borromini og til gotikken. 
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VI ROKOKOEN 
Den rocaille, som udgør råmaterialet for rokokostilen, kan både opfattes som 
denotation, hvor ornamentet traditionelt er blevet set som en parafrase over 
muslingeskaller, klippestykker eller bølger, eller som eksemplifikation af ab-
strakte, forestillede kurver. Den dynamiske hovedfacade på kirken Igreja do 
Carmo (1756-68 af José Figueiredo Seixas) i Porto er besat med sådanne karak-
teristiske rocailler, men mere interessant for vor æstetiske undersøgelse her er 
kirkens eksponerede sidefacade, hvor et skelet af sandsten omkring sokkel, 
hjørner og hovedgesims indrammer et gigantisk naturalistisk billede af bibelske 
scener udført i blå/hvide fliser, såkaldte azulejos. Kun en højtsiddende række 
vinduer bryder billedfladen, hvis illusionisme skaber en drastisk kontrast til det 
arkitektoniske rammeværk i sandsten. Billedet er både denotation og eksempli-
fikation i ét, for motivindholdet denoterer konkrete narrativer og personer, 
mens den monokrome udførelse i blåt er så formelt iøjnefaldende, at den ek-
semplificerer farven blå. Også stofligheden samt dens umålelige lokale variation 
i forarbejdningen – ru, mat sandsten og glat og blank glasur – fortætter i ud-
strakt grad den æstetiske virkning i syntaktisk og semantisk henseende. Særligt 
i barokken og rokokoen oplever vi altså, især i sakralarkitekturen, en tilrettelagt 
æstetisk totaleffekt, som spiller på alle tangenter af symboliseringens spektrum. 

Ved siden af sakralarkitekturen giver rokokoens ekspansive betydningskapaci-
tet sig især udslag i de kineserier og den eksotisme, som blev indarbejdet i byg-
ningsværkerne. I det kinesiske hus ved Sanssouci i Potsdam (1755-64 af Johann 
Gottfried Büring) ses forgyldte figurgrupper, som på én og samme tid denoterer 
og eksemplificerer (guld), og selve det bemalede, bølgede og mønstrede tag imi-
terer teltdug og tager dermed også del i eksemplifikation for at kunne iscene-
sætte en troværdig fornemmelse af stoflighed. 

I andre bygningsværker og follies i tiden mellem rokoko og romantik bevirker 
tidens ruinmani og sværmeri for det primitive og landlige, at kunstige ruiner 
eller lokal byggeskik (for eksempel schweizerstil eller orientalisme) indgår som 
eksemplifikatorisk strategi og signalering, der igangsætter ekspressive og alluso-
riske betydningskæder, mens ren denotation, for eksempel den allerede nævnte 
folly Dunmore Pineapple i Skotland, er mere sjælden. 

Periodens nyskabelse, rocaillen, markerede imidlertid ikke kun et nybrud inden 
for kunstnerisk opfindsomhed, men forrykkede på mere grundlæggende vis he-
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le det æstetiske landskab, hvis vi følger tankegangen hos henholdsvis Dalibor 
Vesely og Karsten Harries, som hver for sig ser et æstetisk vendepunkt i roko-
koen, mens deres veje skilles i vurderingen af konsekvenserne for arkitekturen. 

I sin analyse af klosterkirken i Zwiefalten (1739-47 af Johann Michael Fischer) 
konstaterer Vesely, at rocaillen her optræder som mediator mellem arkitektur 
og maleri og som katalysator for det ikonografiske program: 

“As ornament, rocaille is inevitably pictorial, but it is not a picture—it is 
only like a picture. The same is true of its sculptural and architectural 
characteristics. It resists becoming a definite art form in order to preserve 
its metaphorical and creative nature.”239 

På et formelt plan ses det, hvorledes rocailleværket (af Johann Michael 
Feuchtmayer) spiller sammen med den illusoriske, malede arkitektur i freskoen 
ved at følge bevægelserne i billedet, mens rocaillen selv kaster en virkelig skyg-
ge ind i det forestillede arkitekturrum.240 Samtidig, langs Zwiefaltens hvælv-
kapper, og som dynamisk rammeværk omkring de allegoriske malerier, højner 
rocaillen det allegoriske program, og i goodmansk forstand sker det via allusion, 
idet rokokoens formverden via metaforik alluderer til dyder og andre symbol-
ske egenskaber legemliggjort i Jomfru Maria.241 

Men rokokoen er også en port til romantikkens verden, hvor allegorisk betyd-
ning bliver fortrængt af dyrkelsen af fragmentet, og hvor kunstarternes veje må 
skilles. Rocaillen blev løsnet fra sin kommunikative, katalytiske funktion for at 
blive et kreativt endemål i sig selv.242 Denne proces, som er uløseligt knyttet til 
fremkomsten af genimyten og forestillingen om den selvberoende romantiske 
kunstner, som ikke længere står i gæld til tekstens forlæg eller repræsentatio-
nens konvention, fører både for Vesely og Harries til en problematisk forestil-
ling om uafhængig kreativitet i moderniteten, hvilket senere kulminerer i 
avantgardernes kunstopfattelse og selvforståelse. Både Harries og Vesely identi-
ficerer en krise i repræsentationen, som især påvirker arkitekturens selvforstå-
else, ved indgangen til det nittende århundrede, men hvor Vesely fører krisetil-
standen tilbage til videnskabsidealet om rationalisme, mekanicisme og positi-

 
239 Dalibor Vesely, Architecture in the Age of Divided Representation: The Question of Creativity in 
the Shadow of Production (Cambridge, MA: The MIT Press, 2004), 224. 
240 Ibid., 225. 
241 Ibid., 223–4. 
242 Ibid., 328. 
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visme, finder Harries snarere, at emancipationen af ornamentet fra sin repræ-
sentationelle rolle er culpøst impliceret i kulturens krise. Mens Vesely først i 
rocaillen og i siden i romantikkens fragmentkultur ser en modgift mod moder-
nitetens fremmedgørende effekter og lader denne modgift bunde i aforisme og 
allegori,243 slår Harries ned på rokokoens ornamentkultur som en farlig vej at 
betræde, da den fører til en forskydning, hvor ornamentet frisættes fra at re-
præsentere overhovedet. “Such displacement must mean the death or orna-
ment. Rocaille is ornament on the threshold of art for art’s sake.” Mens det 
fragmenterede ornaments, in casu rocaillens, appel til forestillingsevnens ind-
gribende komplettering for Vesely kan lede enten til skadelig autonomisering 
eller meningsstiftende gendannelse,244 er Harries’ dom mere entydigt afvisende: 

“When ornament speaks too loudly with its own voice, as it does when it 
presents itself to us as a self-sufficient sculptural presence, its voice drowns 
out that of architecture.”245 

Hvorom alting er, så tjener ovenstående kontrastering af Vesely og Harries’ 
synspunkter til at illustrere, dels at rokokoens bygningskultur markerer et høj-
depunkt i syntetiseringen af og arbejdsdelingen mellem kunstarterne, hvilket 
har implikationer for sammensatheden i den æstetiske erfaring, dels at denne 
virkningsfuldhed kun kan træde i kraft ved påkaldelse af alle til rådighed ståen-
de æstetiske symboliseringsreserver – det være sig denotation (selve de malede 
bibelscener, selve figurerne i stuk eller sten), eksemplifikation (c- og s-formede 
rocailler, marmorering, forgyldning), ekspression og allusion. Kort sagt befinder 
arkitekturen sig her i et integreret samspil med kunstarterne, som har hver de-
res respektive mediespecificitet og udtrykskapacitet, men det er afgørende at 
forstå, at arkitekturens rolle i denne fremstilling ikke kan identificeres med den 
ene eller anden af Goodmans mulige symboliseringsveje. Det er ikke forbeholdt 
skulptur og maleri at denotere, lige så lidt som det er forbeholdt arkitektur at 
eksemplificere. Netop Veselys eksempel fra Zwiefalten demonstrerer, at den 
rumlige integration af det symbolske program ikke lader sig dissekere i størrel-
ser, der kan henføres til forskellige medier. I det omfang, at marmorering for 
eksempel optræder både i maleri og på søjler, er eksemplifikationen ikke be-
grænset af mediemæssige grænsestridigheder: I det ene eksempel forstærker 

 
243 Ibid., 334. 
244 Ibid., 328. 
245 Harries, Ethical Function of Architecture, 128. 
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eksemplifikationen en erkendelig illusion; i det andet skaber eksemplifikatio-
nen en illusion i egen ret. 

Selvom min senere behandling her i afhandlingen af modernismens arkitektur 
ikke omfatter inderum, er denne konstatering relevant: Med barokken og roko-
koens multimediale dekorationsprogrammer, som også finder sted på ydersiden 
af bygninger, aktiveres både denotation og eksemplifikation på måder, som gi-
ver ophav til komplekse kæder af ekspression og allusion. Dette skyldes ikke 
kun heterogeniteten af medier, men lige så vel muligheden for at kunne forlæn-
ge allerede denotativt ikonografisk materiale videre ud i kæder af symbolik og 
allegori, som ender med at forplante sig ud i alle ender og kanter af bygnings-
værket. 

 

VII KLASSICISMEN 
Med klassicismens ankomst omkring 1750 er der – i symboliseringens henseen-
de – ikke så meget nyt under solen, som vi ikke allerede har belyst i gennem-
gangen af renæssancens bygningskultur. Med Louis Seize-stilen udvides reper-
toiret for den klassiske rumkunst, som i kraft af den nyvundne arkæologiske 
viden vinder i akkuratesse og historisk legitimering. Men i grove træk er det 
den samme æstetiske og typologiske modus operandi, som man finder i renæs-
sancen og klassicismen: Både Villa Capra ‘La Rotonda’ (1566-85) af Andrea Pal-
ladio og Altes Museum (1823-30) i Berlin af Karl Friedrich Schinkel er collager 
af (udsnit af) antikke bygningstyper (tempelfront, stoa, rundtempel), hvorved 
disse to kendte bygninger alluderer til fortidens typer ved at eksemplificere 
visse af deres definerende rumlige strukturer. 

Étienne-Louis Boullée og Claude-Nicolas Ledoux’ respektive forestillede og fak-
tiske eksperimenter med det antikke formsprog er derimod et afgørende norm-
brud, hvor denotation nedtones som æstetisk strategi til fordel for eksemplifi-
kation. Her placeres den tro antikreception i anden række, mens den frie bear-
bejdning og opskalering af volumener og den frie parafrasering af antikke byg-
ningsdele står i første række. 

Tilnærmelsen til naturen skulle ikke længere ske via traditionens bestemmel-
ser, men på en mere immanent måde: 
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“The new sense of creative freedom may explain why artists of the late 
eighteenth century moved away from the traditional imitation of cultural 
precedents and instead established a direct communication with nature or 
what was considered to be natural.”246 

Forestillingen om karakter blev her afgørende for frigørelsen fra traditionen: 

“In Boullée’s architecture the normative role of tradition is replaced by the 
normative role of character—not derived entirely from nature, as Boullée 
claimed, but also from historical precedent.”247 

Ledoux især “ville afspejle tidens vilje ved hjælp af rene arkitektoniske midler”, 
som Emil Kaufmann konstaterer, og i denne bestræbelse måtte barokkens syn-
tetiserende princip forlades. Kaufmann kalder dette heteronome princip der 
barocke Verband.248 I sin hårde fordømmelse af barokken og rokokoens ekscesser 
havde Abbé Laugier allerede beredt vejen for en tilbagevenden til strukturens 
og formens klarhed.249 Væk er den allegori, som udsprang af billedsproget. I ste-
det formede Boullée og Ledoux en arkitektur forankret i oplevelsen af klarhed 
af bygningslegemerne, af massevirkning, tyngde, kontrast og i oplevelsen af en 
(delvis) isolation af formen, som nu ikke længere var et middel, men et mål: 

“Den romantiske trang efter højnelse var helt forskellig fra barokkens 
vækstdrift og ønske om standslig rangordning, og dermed fik den resulte-
rende form også et ganske andet udtryk. I den før-revolutionære kunst var 
ét hovedmotiv det fremherskende; i den revolutionære og al senere kunst 
er en kraftfuld samling af blokke, som er overlejret i hinanden, det frem-
herskende.”250 

Ligeledes måtte bygningskunstens konventionelle, akademiske fællesskab med 
de frie kunster bringes til ophør. “Ledouxs teori kender ikke længere forskel på 

 
246 Vesely, Architecture in the Age of Divided Representation, 327. 
247 Ibid., 260. 
248 Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier: Ursprung und Entwicklung der autonomen Archi-
tektur (Wien: Verlag Dr. R. Passer, 1933), 13–5. 
249 “The barbarism of succeeding centuries [...] called forth a new system of architecture in 
which neglected proportion and ornament childishly crowded produced nothing but stones in 
fretwork, shapeless masses and a grotesque extravagance – a new architecture which for too 
long has been the delight of Europe. Unfortunately, most of our cathedrals are fated to preserve 
the remains of this style for generations to come.” Marc-Antoine Laugier, An Essay on Architec-
ture, trans. Wolfgang and Anni Herman (Los Angeles: Hennessey & Ingalls, 1977 [Paris 1755]), 8. 
250 Emil Kaufmann, “Fra Ledoux til Le Corbusier: Oprindelse og udvikling af den autonome 
arkitektur” [1933], oversat af Per Thue Hansen. In Rumanalyser, red. Lise Bek og Henrik Oxvig 
(Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 238. 
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‘højere’ og ‘lavere’ kunst”,251 skriver Kaufmann, og denne bevægelse hos Ledoux 
for at nå frem til arkitekturens autonomiske bestemmelse kulminerede hos 
Gottfried Semper et halvt århundrede senere, hvor Semper foreslog et erstat-
ningsfællesskab for bygningskunsten lokaliseret i de arkaiske håndværkstek-
nikker.252 

Her vil jeg helt forbigå diskussionen af det sociale indhold, det utopiske ledemo-
tiv og den ophøjede iscenesættelse i ‘revolutionsarkitekturen’ og blot konstate-
re, at den programmatiske renselse og reduktion i Boullée og Ledoux’ projekter i 
høj grad beror på eksemplifikation af geometrisk form, orientering og rytme. 
Det kongelige saltværk i Arc-en-Senans (1775-79) af Ledoux markerer på visse 
punkter en gentagelse af manierismens kombinationspraksis med både rendyr-
kede antikiserende partier og zoner overladt til en art geologisk naturtilstand, 
og skønt anlægget primært toner frem som en arkitektur opbygget af simple, 
usmykkede masse- og fladevirkninger, ses endnu denotative elementer såsom 
stenkrukker placeret rytmisk i ydermuren, hvorfra stiliserede strømme af salt-
masse flyder ud som fra et kildevæld. Ligeledes er den syntaktiske og semanti-
ske tæthed vedvarende høj i denne stenarkitektur med store udsving i forar-
bejdning. 

Hovedstrømningen i såvel Ledoux som Boullées programmatiske arkitektur er 
imidlertid orienteret mod opgivelsen af denotation til fordel for en ren form-
verden forankret i eksemplifikation. Denne tendens til reduktion og abstraktion 
blev genoptaget og intensiveret i den nordiske nyklassicisme omkring 1920 og i 
fascismens arkitektur fra samme periode. Her er ethvert denotativt spor af den 
antikiserende imitative praksis effektivt elimineret til fordel for ren fladekunst, 
ren rytmik og ren massevirkning. 

Men mest interessant for vor undersøgelse her er det, som Kaufmann pointe-
rer; nemlig et æstetisk fællesskab mellem Ledoux og Le Corbusier. Allerede om-
kring 1780 etableres i æstetisk forstand et parløb mellem abstraktion og eksem-
plifikation, hvor målet er at befri arkitekturen fra væsensfremmede afsmitnin-
ger fra de bildende kunster og at undgå assistance fra skulptur og maleri. Dette 
kortlivede fænomen, primært båret af papirprojekter, var et forvarsel om ek-

 
251 Ibid., 249. 
252 Gottfried Semper, “The Four Elements of Architecture” [1851], in Reader: Tectonics in Archi-
tecture, ed. Isak Worre Foged and Marie Frier Hvejsel (Aalborg: Aalborg University Press, 2018). 
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semplifikationens monopolistiske potentiale for arkitekturen, som siden blev 
genaktiveret med modernismens komme. 

 

VIII HISTORICISMEN 
Den udbredte og frigjorte stilefterligning, som fulgte i kølvandet på dels klassi-
cismen, dels den nye historiske bevidsthed, markerede en tilbagevenden til den 
sammensathed af betydningsmåder, som vi har indkredset som værende nor-
men i den førmoderne arkitektur, mens ‘revolutionsarkitekturen’ var undtagel-
sen. Hvad enten historicisterne loyalt parafraserede en forgangen stilperiode 
eller syntetiserede flere ældre stilperioder i én komposition, var sammensathe-
den i den æstetiske virkning en funktion af de historiske stilperioder, som blev 
parafraseret eller imiteret. En romantisk middelalderpastiche som Schloss 
Neuschwanstein (1869-91 af Eduard Riedel) symboliserer derfor på samme må-
de som den romanske stil og forbliver i syntaktisk og semantisk henseende tro 
mod sine forbilleder, men aktiverer i tilgift ekspression og allusion på en måde, 
som ikke forekommer i den autentiske romanske periode. Der er den historise-
rende kodning til forskel. 

Ikke mindst Beaux-Arts-stilen, som imiterer og kombinerer motiver fra renæs-
sance og barok, er bemærkelsesværdig ved sin æstetiske traditionalisme: 

“Form and articulation in the Beaux-Arts system was in terms of the as-
sembling and the working of stone. Openings were bridged with arches, 
spaces roofed with the undulating surfaces of vaults, supports were made 
massive piers assembled from hard stones meant to carry great loads of 
masonry. Ornament was cut into these surfaces, the students studying the 
effects in laboriously graded ink wash drawings, the shadows worked up 
with the precision of chisel blows.”253 

Selvom mange af disse anvendelser af sten og blandinger af stentyper i forskel-
lige af facadens trin iværksætter eksemplifikation, markerer Beaux-Arts-stilen 
især en tilbagevenden til skulpturens dominans over arkitekturens virkemidler. 
Det ses for eksempel i et hovedværk fra perioden som John McArthur, Jr.s råd-

 
253 David van Zanten, “The Architecture of the Beaux-Arts,” Journal of Architectural Education 
29, no. 2 (November 1975): 17. 
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hus i Philadelphia (1871-1901), hvor de kontrastfyldte, stærkt modellerede faca-
der i natursten opfører en parafrase over Louvre og betjener sig af et rigt skulp-
turelt billedsprog med talrige denotative figurer og ornamenter som råmateria-
le. Inde i rådhusets monumentale porte ses forskelligfarvede sten, hvorved ek-
semplifikationen griber ind i denotationen. 

Men det egentlige æstetiske nybrud i denne periode forekommer indirekte og 
skyldes industrialiseringen af byggeteknik og byggematerialer. Med Crystal Pa-
lace, opført under ledelse af gartneren Joseph Paxton til verdensudstillingen i 
London 1851, møder vi, nærmest for første gang siden Pyramiderne, en bygning, 
som helt og aldeles i sin æstetiske effekt beror på eksemplifikation, og hvor de-
notation helt er udgrænset fra programmet og end ikke består i form af de klas-
siske søjleordener. Da der var tale om et revolutionerende modulbyggeri, skabt 
af standardiserede bygningsdele og samlet på rekordtid, er den syntaktiske tæt-
hed desuden lav, da byggeriet udmærket lader sig omsætte til præcis notation 
(som under den effektive industrialiserede byggeproces), mens den semantiske 
tæthed – målt på materialets vilkår – har været høj, eftersom støbeprocessen af 
både jern og glas har efterladt stokastiske variationer i overfladen. Først senere 
kunne fremstillingsprocessen af henholdsvis stål og floatglas garantere en fuld-
stændig jævn og ensartet overflade som resultat. Ikke desto mindre står det 
klart, at Crystal Palace var en generalprøve på den standardisering og den resul-
terende eksemplifikation, som siden skulle blive en del af modernismens tekni-
ske og æstetiske program. Det træk ved udstillingsbygningen, som til gengæld 
nuancerer og komplicerer denne vurdering, er konstruktionens allusion til en 
kirkebygning med hoved- og sideskibe og korsskæring. 

Fremkomsten af nye materialer betød også en æstetisk ændring af stofligheden, 
selv når tidligere tiders arkitektur blev forsøgt imiteret ned til mindste detalje. 
Eksempelvis blev sandstensbånd nu udført i cement, ikke af tilhuggede sten, og 
similiens resulterende jævne stoflighed, uden behugning og uden geologiske 
spor, har ikke samme semantiske tæthed som sit forbillede i natursten. 

Dermed er vi ved vejs ende i denne korte gennemgang af symboliseringsformer 
i den ældre bygningskunst. Hensigten har især været at påvise, at næsten al æl-
dre arkitektur betjener sig af både denotation og eksemplifikation, ligesom den 
gennemgående besidder høj syntaktisk og semantisk tæthed, hvorved den und-
drager sig omsætning til eksakt notation. Her er det på sin plads at understrege, 
at eksemplifikation altså ingenlunde er forbeholdt moderne arkitektur, men lige 
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så vigtigt at accentuere, at eksemplifikation aldrig står alene som æstetisk sym-
boliseringskanal i ældre bygninger. Og derved er vi fremme ved modernismens 
begyndelse og gradvise frigørelse fra Beaux-Arts-arkitekturens æstetiske ideal 
og kompositionsteknik og kan vende næste blad i historien. 
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4 SYMBOLISERING OG 
BETYDNINGSDANNELSE I DE 
TIDLIGE FASER AF DEN 
MODERNE ARKITEKTUR 
 

t forlade sig på modernismekritikkens historiske fremstilling af modernis-
men er selvsagt ikke en strategi, der kan stå alene. Vi må også konsultere 
den generelle oversigtslitteratur om modernismens arkitektur for at yde 

perioden retfærdighed. Ligeledes er detailstudier ikke tilstrækkelige, men må 
suppleres af en panoramisk fremstilling af modernismens æstetiske kultur. Vi 
skal både kunne se skoven og dens træer, skriver Werner Oechslin rammende i 
relation til studiet af modernismen.254 Modernismens virkningshistorie er et 
godt pejlemærke, men må suppleres af en kalejdoskopisk og retrospektiv æste-
tisk opmærksomhed, for ellers vil centrale aktører som eksempelvis Antoni 
Gaudí eller Adolf Loos ikke finde plads i undersøgelsen, da de blev marginalise-
ret i modernismens samtidige historieskrivning. 

Med afsæt omkring 1890 begynder vi derfor med et fokus på tre strømninger, 
som i varierende grad blev skrevet ud af samtidshistorien om modernismen, 
nemlig Chicago-skolen, jugendstilen, Loos’ arkitektur og ekspressionismen, men 
som i nyere tid opfattes som fuldgyldige medlemmer af en heterogen moder-

 
254 Werner Oechslin, Otto Wagner, Adolf Loos, and the Road to Modern Architecture, trans. 
Lynnette Widder (Cambridge: Cambridge University Press, 2002 [Zürich 1994]), 10. 
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nisme.255 Futurismen fik heller ikke nogen stor plads i historien, men er ikke 
medtaget her, da bevægelsen i arkitektonisk henseende forblev på papiret. I det 
følgende har jeg især fokuseret på udsmykningen eller udformningen af byejen-
dommen, mens selve hovedundersøgelsen af modernismens storhedstid bevæ-
ger sig i retning af villabyggeriet og dets æstetik. 

 

I CHICAGO-SKOLEN 
Hvornår begynder modernismen inden for arkitekturen? Det spørgsmål skal 
ikke forsøges besvaret autoritativt her, men et godt afsæt udgøres af de bevæ-
gelser, som omkring 1890 fandt ny næring for bygningskunsten i Viollet-le-Ducs 
arkitekturteoretiske skrifter. Dermed blev scenen sat for så forskellige skoler og 
udtryksformer som henholdsvis art nouveau i Bruxelles og Paris og Chicago-
skolen i den amerikanske by af samme navn. Trods drastiske forskelligheder i 
mål og midler var begge bevægelser i dialog med Viollet-le-Ducs tanker om kon-
struktiv nødvendighed, og begge genoptog romantiske tankefigurer i forestillin-
gen om det organiske vækstprincip som den bestemmende faktor for skabelsen 
af en ny tids arkitektur. 

I 1880’ernes Chicago havde teknologiske opfindelser som stålskelettet, elevato-
ren og den mekaniske ventilation muliggjort højhuset som ny urban bygnings-
type, men denne nyskabelse blev fortsat pakket ind i stilistiske pasticher med 
Beaux-Arts-stilen som æstetisk holdepunkt og med tunge, massive ydermure i 
tilhuggede sten og med rig ornamentik som æstetisk virkeliggørelse. 

Mindst tre indsigelser meldte sig imod denne bygningskultur med dekorerede 
skeletter, der skød i vejret, og Louis Sullivan var mand for at artikulere dem: 
Det ene uløste problem var det, som allerede Schinkel havde bakset med, nem-
lig spørgsmålet om, hvorledes de radikalt anderledes byggeteknikker kunne gø-
res forligelige med de nedarvede klassiske principper fra Vitruvius, Alberti og 
Palladio. Med andre ord var dette et typologisk problem. Det næste problem i 
rækken bestod i det kritisable i, at en teknologisk avanceret tidsalder ikke for-
måede at udvikle en ny stil, men måtte forlade sig på stadig efterligning af forti-

 
255 Colquhoun, Modern Architecture; Jean-Louis Cohen, The Future of Architecture: Since 1889: A 
Worldwide History (London: Phaidon, 2012); William J.R. Curtis, Modern Architecture Since 
1900, Third Edition (London: Phaidon, 1996). 
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dens stilkatalog. Det tredje problem var uløseligt forbundet med det foregående 
og manifesterede sig i den funktionelle uærlighed, som forklædningen af højhu-
set som slot, ridderborg eller andre traditionelle bygningstyper udløste. 

I en serie pionérprojekter fra det sidste årti af 1800-tallet gav Sullivan sit bud på 
en løsning både i praksis og på skrift. Ved horisontalt at inddele højhusets faca-
de i tre distinkte zoner, som korresponderede til hver sit respektive funktionel-
le program, formulerede Sullivan en model for den hensigtsmæssige gestaltning 
af højhuset: Stueetagen var forsynet med store vinduespartier af hensyn til bu-
tikslivet og skulle hænge visuelt sammen med etagen ovenover, som kunne an-
vendes til lager og forsyning. Derpå fulgte et antal kontoretager, som udgjorde 
bygningens primære indhold, og til slut skulle bygningen krones med en teknik-
etage, hvor maskinerier til elevatorer og ventilation samt vandtanke kunne hu-
ses. Denne etage krævede kun minimalt dagslys. 

 

WAINWRIGHT BUILDING 

Wainwright Building i St. Louis, Missouri (1890-91, sammen med Dankmar 
Adler) var den første virkeliggørelse af Sullivans kompositoriske principper for 
højhuset, og bygningen var dels en parafrase over den antikke søjles treleddede 
struktur, dels et udslag af en romantisk organismetænkning.256 Den tietagers 
bygning fordeler sig på en høj stueetage med nærmest kvadratiske, store butiks-
vinduer og en førstesal, hvis takt af vinduesfag optræder som en tvedeling af 
underetagens vinduesformat. Disse etager er visuelt bundet sammen med en 
orange stenbeklædning, som krones af en markant kordongesims. Dernæst føl-
ger syv etager med identiske kontorvinduer, som er omgivet af dekorative en-
keltheder i rød terrakotta og røde mursten både på langs og på tværs. Undtagel-
sen herfra er bygningens hjørner, som fremstår glatte og ornamentløse. Øverst 
er den sidste etage kun synliggjort ved små, runde og taktfaste okseøjevinduer 
omgivet af en gigantisk frise i terrakotta med akantusmotiver, og til slut krones 
højhuset af en gigantisk, dekorativt smykket kransgesims, også i terrakotta. 

Wainwright Building er et studium dels i sammenføjninger, dels i afbrydelser, 
som alle tjener den samlede visuelle oplevelse af bygningsmassivet. Blokvirk-

 
256 Louis Sullivan, “Kontorhøjhuset under en kunstnerisk betragtning” [1896], oversat af Vagn 
Lyhne, in Tankebygninger: Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914, red. Vagn Lyhne og Kristian 
Berg Nielsen (Aarhus: Klim, 1994), 177–8. 
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ningens forrang understreges af den afbrudte kordongesims mellem sokkelzone 
og hovedzone (bygningens ‘skaft’), som tillader de markante hjørnepartier at 
forløbe ubrudt op til hovedgesimsen. Overdrivelsen af hjørnerne, som ikke har 
tektonisk belæg, da hele facaden er et påhæng på stålkonstruktionen, tjener til 
symbolsk at synliggøre det usynlige bagvedliggende rammeværk. Til gengæld 
tjener kordongesimsens markante profil til at understrege den relative autono-
mi i kompositionen af bygningens hovedzone med kontoretager, som fremstår 
indfældet i den store terning af (illusoriske) murmasser. Hele dette område 
fremtræder som ét stort fintmasket relief, hvor til tider det horisontale linje-
spil, til tider det vertikale linjespil skiftes om at tage teten i publikums opmærk-
somhedsfelt. De krydsende linjer genererer en figur/grund-effekt, som næres af, 
at brystningernes relieffer nemt lader sig blive hypotetisk videreført og sam-
menkædet horisontalt. Sluteffekten er en allusion til det usynlige kvadratnet af 
stål, som bygningen er konstrueret omkring. Øverst oppe sørger kransgesimsen 
for en umisforståelig afslutning på bygningens opadstræben, da gesimsen er den 
eneste linjeføring, som fortsætter ubrudt hele vejen rundt om bygningen. Som 
låget på en æske understreger den det indtryk af ro og soliditet, som facadens 
hele komposition tjener til at kommunikere. 

Sullivans højhustype er ikke blevet indlemmet i modernismen uden forbehold, 
og især hans dekorationsprogram med planteornamentik og keltiske motiver 
har været en bitter pille at sluge, for er modernismen ikke netop kendetegnet 
ved fravær af ornamentik? De mange lokale bearbejdninger og inddelinger af 
facaden er også et træk, som forsvinder i megen senere modernistisk arkitektur 
med heldækkende effekter og opløsninger af enhver hierarkisering af facaden. 

Sagen er, at Sullivan lykkes med at bygge bro til fortiden. Både højhusets hoved-
form og dets horisontale tredeling stammer fra det florentinske palazzo, eksem-
pelvis Palazzo Medici af Michelozzo. Banklokalerne er blevet til butikslokaler, 
piano nobile er blevet fortyndet ud i adskillige identiske kontoretager, og dome-
stiketagens mezzanin er blevet omprogrammeret til mekaniketage, men ellers 
er kompositionen den samme. Wainwright Buildings tilhørsforhold til ældre 
forbilleder fornægter sig heller ikke hvad angår selve disponeringen af butiks- 
og lageretagerne, som er modelleret over den antikke romerske taberna, og som 
bærer mindelser om kompositionen i Schinkels Bauakademie. I tilgift er selve 
bygningens faginddeling med vinduer placeret over vinduer i lodlinjer tro mod 
renæssancen og barokkens vertikale sammenbinding af bygningens muråbnin-
ger. Selve den frit formede ornamentik, som Sullivan begrundede i en teoretisk 
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redegørelse (Ornament in Architecture, 1892), trak ikke på klassiske konventio-
ner, men placeringen af den på facaden følger dog konventionelle veje. 

Udsættes Wainwright Building for Goodmans æstetiske metode, hæfter man sig 
– på afstand af højhuset – først ved den kraftige eksemplifikation af bygningens 
horisontale elementer, de to gesimser, som hver for sig markerer en overgang og 
en afslutning. Også hjørnepillerne kan siges at eksemplificere en retning, nemlig 
vertikalitet, men i hovedsagen er de dominerende linjer af horisontal oriente-
ring. Set på afstand fremtræder den primære facadezones brystning/pille-
systematik som ét stort grid, hvor detaljerne er diffuse. Dermed eksemplificeres 
det kvadratnet, som udgør selve bygningens konstruktion. En egentlig symme-
triakse findes ikke på facaderne, så bygningsværket fremtræder ensartet i sin 
inddeling i fag. Selve ornamentikken fungerer hovedsagelig som denotation af 
plantemotiver eller denotation af geometriske figurer, som også eksemplificerer 
disse former, når motiverne gentagelsesmæssigt er sat sammen til friser.  

Selvom facadens dekorative zoner med paneler af terrakotta, som hver for sig er 
skelnelige og præcist monterede elementer, visuelt kan brydes op i mindsteen-
heder, der er defineret af panelernes omrids og afgrænsning, resulterer monta-
gemetoden ikke i en syntaktisk differentiering. Hver enkelt flise findes nemlig i 
mere end ét eksemplar flere forskellige steder på facaden for at medvirke til den 
fortløbende og animerede effekt af de dekorative bånd. Derimod muliggør den 
taktfaste placering af ensartede vinduesformater samt deres regelbundne pro-
portionering en syntaktisk differentiering, hvorved højhusets overordnede 
komposition vil kunne omsættes til et notationssystem. 

Semantisk differentieret er dekorationen heller ikke, for panelerne opviser små 
variationer – fra det okkerfarvede til det lilla – i både farvetone og farveintensi-
tet. Facaden er godt nok et resultat af industrielle byggemetoder, men processen 
tillader stadig stokastiske variationer at forekomme – ligesom med gamle spejle, 
der er samlet af flere stykker, og som har uklarheder i glasset. Oplevelsen af fa-
caden på højhuset veksler derfor mellem dels et indtryk, som anerkender, at 
Wainwright Building i mindre grad er et resultat af håndens arbejde end i den 
førmoderne bygningskultur, dels alligevel bærer aftryk af lokal variation i 
brændingsprocessen og monteringsprocessen. 

Den filigranagtige karakter og den overskuelige dimensionering af ornamentik-
ken betyder, at Wainwright Building giver mulighed for to tilsynekomster: Den 
fremtoning som “normaltype”, det vil sige som blok og som treleddet struktur, 
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som Sullivan tilstræbte, er den, som tydeligt træder frem på afstand (Fernsicht) 
og over eck.257 “This division further emphasizes the vertical dimension and 
reinforces the impression of the wall’s structural autonomy.”258 Fra denne af-
stand er ornamentikken ikke nøjere identificérbar. Det handler nemlig ikke om 
– som inden for historicismen – at fremmane en “encyklopædisk” mosaik af 
“citater” hentet fra arkitekturhistorien og omsat til stilistisk akrobatik, men om 
at gestalte en hovedform af organisk forbundne dele.259 Denne virkning står ik-
ke kun i gæld til søjlen, hvilket Adolf Loos senere skulle ironisere over i sit for-
slag fra 1922 til Tribune Tower i Chicago, men også til tempelmotivet, som har 
vist sig levedygtigt igennem arkitekturhistorien.260 Selve den kompositoriske 
betoning af bygningshjørnet, som bliver en fast bestanddel af Sullivans ar-
bejdsmetode, viser sig endda at stemme overens med den måde at møde tem-
plet på, som de gamle grækere opdyrkede i templets placering på Akropolis.261 
Opdelingen af bygningskroppen var tænkt symbolsk fra Sullivans side, og virk-
ningen kan også verificeres som værende en symbolisering – nærmere bestemt 
en forekomst af allusion. Højhuset mimer ikke templet direkte, men kun visse 
af dens komponenter i abstrakt form. Dermed indtræffer allusionen, som også 
kan udstrækkes til at gælde det valgslægtskab med det italienske renæssance-
palazzo, som Sullivan har sat i scene. 

Sammenbindingen af vinduerne opefter og betoningen af denne manøvre er et 
andet træk, hvor Sullivans traditionsbevidsthed viser sig; nu som en brug af en 
kompositorisk grundregel i bygningskulturen efter Palladio. Dybden af murhul-
lerne og den traditionelle byggeteknik antyder desuden en illusorisk tektonisk 
funktion.262 Virkningsfuldheden af højhusets markante opadgående linjer er 
ikke kun formel, men også ekspressiv. Således er kontorhøjhusets højde for Sul-
livan “selve orgelpunktet i dets appeal.”263 

Sullivans højhuse lader sig beskrive via metaforik, hvis støttepunkter dels er 
kompositionens eksemplifikation af orienteringen, dels er, at højhusene foregi-
ver en massivitet, som dramatiserer kunststykket: Frisættelsen fra tyngdekraf-
 
257 Ibid., 175. 
258 David Leatherbarrow and Mohsen Mostafavi, Surface Architecture (Cambridge, MA: The 
MIT Press, 2002), 34. 
259 Sullivan, “Kontorhøjhuset,” 178. 
260 Lise Bek, “Arkitektur som rum og ramme – en analysemodel,” in Rumanalyser, red. Lise Bek 
og Henrik Oxvig (Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 34–44. 
261 Ibid., 34. 
262 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 34. 
263 Sullivan, “Kontorhøjhuset,” 177. 
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ten. Tæt på, altså i Nahsicht, bliver områderne med ornamentik tættest på fod-
gængerniveau identificérbare for den forbipasserende eller nysgerrige beskuer. 
Mønstre viser sig at denotere plantemotiver eller geometriske figurer. 

Sullivans pionérbidrag til højhusets typologi viser sig altså at aktivere samtlige 
goodmanske symboliseringsformer: Denotation, allusion, eksemplifikation og 
ekspression. Dog er forekomsten af denotation på retur, hvis vi sammenligner 
med den kodificerede Beaux-Arts-arkitektur, som Sullivan var oppe imod, og 
Sullivans brug af denoterende ornamentik går mere i retning af planteriget end 
af kulturfænomener. Desuden står fremtrædelsespotentialet af disse symbolise-
ringsformer i høj grad i et afhængighedsforhold til de mulige betragtningsaf-
stande, som man kan indtage over for højhusene, og som udløser forskydninger 
i både perceptuelle dominanter og i symboliseringstyper. 

Den senere modernismekritik rettede sig stort set aldrig mod Sullivan, som i 
stedet blev hyldet, især af Robert Venturi, for sine facadeløsningers kompleksi-
tet.264 For foreløbigt at konkludere kan vi konstatere, at facaden som æstetisk 
projekt levede videre i Chicago-skolen: 

“In none of the tall buildings built in Chicago during this period were the 
prominence and visual significance of the front facade questioned or re-
considered.”265 

 

II ART NOUVEAU, JUGENDSTIL, WIENER SECESSION OG CATALANSK 
‘MODERNISME’ 
Hvor selv ‘revolutionsarkitekterne’ Boullée og Ledoux arbejdede inden for et 
kodificeret univers med rødder i det klassiske formsprog, så kastede fortalerne 
for den ny kunst – l’Art nouveau – vrag på den akademiske Beaux-Arts-tradition 
med dens normative dyrkelse af proportionskunst og kompositionskunst. Med 
lige dele afsæt henholdsvis i Viollet-le-Ducs mønstertegninger, i Arts and 
Crafts-bevægelsen, i rokokoens genopdagede formverden og i symbolismens 
frigjorte ornamentale formsprog nåede fortalerne for den ny stil frem til en ar-

 
264 Venturi, Complexity and Contradiction, 61–3, 88–9, 102. 
265 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 38. 
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kitektonisk udtryksform, som både var klar i sin tektoniske leddeling og sugge-
stiv i sin integrerede og dynamiske ornamentik. 

 

MAISON COILLIOT 

Gotikken var allerede indarbejdet i Viollet-le-Ducs arkitekturforståelse som en 
rationalistisk forudsætning. Det var ikke gotikkens stilpræg, men dens transpa-
rente og pædagogiske strukturprincipper, som den moderne arkitekt skulle lære 
fra for at nå målet om en ny, organisk frembringelse af stil.266 

I Hector Guimards Maison Coilliot i Lille (1898-1900) ses et bud på en ny stil, 
som tager afsæt i Viollet-le-Ducs dyrkelse af gotikkens konstruktive klarhed. 
Maison Coilliot i Rue Flerus var hjemsted for en keramikers butik og værksted, 
og særligt keramikerens ny teknik med emaljeret lava blev stillet til skue på fa-
caden i form af et butiksskilt udført i dette materiale. 

I stueplan begynder facaden som en traditionel rusticeret facade, hvor større og 
mindre horisontale bånd af stenblokke afløser hinanden, og rusticeringen fort-
sætter opefter langs husets hjørner mod nabohusene, hvor afstribning med to 
slags sten tillige viser sig, men omkring facadens store butiksvindue og ind-
gangsdøren opløses stenmassivet i slyngede linjer omkring kurvehanksformede 
og dråbeformede profiler med butiksskilte.  Så ændrer facaden dramatisk karak-
ter og åbner sig som et overskaleret, dobbelthøjt og spidst bueslag, som spænder 
over to etager, første og anden sal. Denne store bue åbner op til en gigantisk log-
gia, som huser dels en stenbalkon i facadens plan på første sal, dels en fritståen-
de balkonkonstruktion på anden sal, udført i træ. Selve loggiaens bagvæg er vin-
kelformet og skæv i forhold til facadens plan. Balkonen i træ støtter sig dels på 
en stor, firkantet stenpille, som er videreførelsen af en murpille mellem butiks-
vindue og hoveddør, dels på to flankerende stolper i en rødbrun tømmerkon-
struktion, som balkonens balustrade indgår i. Stenpillen er asymmetrisk place-
ret mod højre i facadekompositionen, mens de omgivende stolper er symme-
trisk disponeret. Fra træbalkonens overkant forgrener stolperne sig i krumme 
forløb således, at de yderste dele går udefter og synes at understøtte et stort 
vinkelformet tagudhæng, mens de inderste går indefter og samler sig i en spids-

 
266 Eugène Viollet-le-Duc, “Stil” [1866], oversat af Vagn Lyhne, in Tankebygninger: Arkitektur og 
kunsthåndværk 1851-1914, red. Vagn Lyhne og Kristian Berg Nielsen (Aarhus: Klim, 1994), 91, 
97–8. 
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bue, der møder tagudhængets spids nedefra. Her er spidsen af den store stenbue 
fyldt ud med bindingsværk og huser en lille fransk altan. På hver side af det 
vinkelformede tagudhæng ses slyngede ornamenter, som ligner akroterier. 
Øverst oppe krones taget af en bred kvist i træ med vikingeagtige ornamenter 
på hjørnerne. 

Maison Coilliot er komponeret over et symmetrisk skema, som ved visse ma-
nøvrer bliver brudt. I konfrontationen med dette hus viser Robert Venturis 
indkredsning af en sofistikeret leg med regelbrud sig højst relevant.267 Motivisk 
alluderer huset til det traditionelle gavlhus, men forskydningen i kompositio-
nen og undermineringen af symmetriaksen er gennemført på en så kontrolleret 
måde, at husets afvigelser fra skemaet nemt kan aflæses som overlagt benspænd 
og ikke en ad hoc-fremgangsmåde. Den dramatiske opspænding af det store 
gavlmotiv, som synes at få sit eget liv, flugter med stilens raison d’être om en 
tilnærmelse til ikke kun naturens former, men også til naturens principper, og 
ydermere bliver huset en materiel metamorfose, hvor materialet gennemgår en 
forvandling fra tungt til let. Som i et af Goodmans egne eksempler er denne al-
lusoriske virkning en symbolisering af tyngdekraftens overvindelse.268 Udførel-
sen som en let trækonstruktion og med spinkle balkoner og altaner i træ allude-
rer samtidig til det primitive landhus, hvilket kortslutter forestillingen om Mai-
son Coilliot som et traditionelt byhus. 

I stenhuggerarbejderne ses en mere direkte stilistisk parafrasering af gotikkens 
formsprog, hvilket delvist placerer Maison Coilliot i en historicistisk lejr. Andre 
steder tilhører ornamentikken klart ‘den ny stil’ og ikke fortiden. At huset er en 
hybridform af flere materialer er ikke betydningsbærende i sig selv, men de 
forcerede overgange, hvor materialeskiftet sker dels i de forkerte tektoniske led, 
dels for tidligt i husets vertikale hierarki påkalder sig opmærksomhed på en 
måde, hvor hybridformen som håndværksmæssigt regelbrud bliver en moderne 
pointe i sig selv. 

Samlet set er Maison Coilliot æstetisk komposit, og vi ser en markant aktivering 
af allusoriske strategier, der trækker på nedarvede typologier og stilarter for at 

 
267 “Meaning can be enhanced by breaking the order; the exception points up the rule. A build-
ing with no ‘imperfect’ part can have no perfect part, because contrast supports meaning. […] 
Order must exist before it can be broken.” Venturi, Complexity and Contradiction, 41. 
268 “For instance, if a church represents sailboats, sailboats exemplify freedom from earth, and 
freedom from earth in turn exemplifies spirituality, then the church refers to spirituality via a 
three-link chain.” Goodman, “How Buildings Mean,” 648. 
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kunne bryde med disses konventioner. Til gengæld ses også en høj grad af ek-
semplifikation – dels af spidsbuen, dels af den vertikale orientering, dels af den 
ustabile symmetriakse – mens enkeltdelene så unikt skabt, at de unddrager sig 
eksemplifikation. På grund af eksemplifikationen af husets orientering lader 
Maison Coilliot sig underkaste en ekspression, som har rod i den opadstræben-
de facadekomposition, og som har meget til fælles med gotikkens ekspressive 
register. 

 

MAISON HORTA 

Victor Horta lod 1898-1901 sin egen residens opføre, som bestod af et byhus 
med tilhørende atelier og tegnestue. Typologisk set falder det treetages Maison 
Horta i Bruxelles ind i husrækken i Rue Américaine som et traditionelt byhus, 
og tagprofilen når ikke højere op end nabohusenes. 

Selvom hele gadefacaden er opført i natursten, og på trods af bygningens tradi-
tionelle faginddeling, opfattes Maison Horta som to separate huse: Boligen til 
venstre og atelierdelen til højre. Dette indtryk bestyrkes af, at disse to enheder 
har hver deres indgang. Andre forskelle viser sig i dørenes forskellige størrelse, i 
atelierbygningens opløsning i et stort glasparti foroven, i byhusets karnap i sten 
med en jernaltan nedenunder og en stenbalkon ovenpå, hvortil adgangen sker 
fra et mansardtag. 

I modsætning til det foregående hus i Lille, hvor facadens stenflade gennemgik 
flere metamorfoser, er Maison Horta præget af en varm, gullig facade af ensar-
tede, fint slebne stenblokke. Denne ensartede facade fungerer som bagvæg for 
en række dekorative detaljer i okkergult malet metal i form af frit slyngede git-
re, konsoller og balustrader i arabeskagtige udførelser, der især dominerer al-
tanpartiet. Disse håndsmedede elementer er sat sammen med mere standardi-
serede elementer i form af støbejernssøjler og synlige stålbjælker, som også er 
markant gulmalede. 

Maison Horta står i gæld til Viollet-le-Ducs skematik for udviklingen af et by-
hus med moderne konstruktive principper. Her havde Viollet-le-Duc søgt at 
illustrere, hvorledes hævdvundne konstruktionsteknikker fra gotikken kunne 
forlænges ind i industrisamfundet ved at blive omsat til rationelle kombinati-
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onsløsninger af bærende murværk og bærende jernkonstruktioner.269 I Maison 
Horta er netop dette ideal omsat til praksis: Husets tektoniske udgangspunkt er 
fortsat den bærende ydermur af sten, men alle de lokalt bærende led ses nu ud-
ført i jern og stål. Især en eksponeret bærebjælke over stueetagen vidner om, at 
dette eksperiment i syntetisering af materialer ikke skulle gemmes væk, men 
proklameres for omverdenen. Dette tektoniske aspekt bør ikke undervurderes, 
men ikke desto mindre består facaden af søjler og andre led af både tektonisk og 
atektonisk karakter.  

Kun nogle få steder ses en sammenkobling af ornamentik på tværs af medium – 
for eksempel fra stenkonsol til jerndrager/jernsøjle. Formidlingen af overgange 
mellem forskellige medier bliver derfor – som i Veselys analyse af rokokoens 
rumkunst – betydningsbærende på en måde, som ikke lader sig reducere til tek-
tonisk nødvendighed, men som er et eksplicit grænsetilfælde mellem det kon-
struktivt nødvendige og det æstetisk nødvendige. 

Typologisk set er Maison Horta genkendeligt, men ikke stilistisk. Ornamentik-
ken har mindelser om rokokoens dekorative repertoire; nu udført i et materiale, 
jern, med langt større fleksibilitet og smidighed end sten. Ikke desto mindre lå 
der allerede i Viollet-le-Ducs program et ønske om at genrejse kunsthåndvær-
ket, og traditionsbevidstheden ses i Maison Horta især i de elementer, såsom 
vinduesgitrene og indgangsdørene, der har klare forgængere i rokokoens sme-
dehåndværk og snedkerhåndværk. 

Et andet levn fra rokokotiden er den konsekvente underopdeling af alle byg-
ningsdele i mindre felter samt den svage reliefvirkning, som træder frem over 
vinduerne på første sal i den højre afdeling af huset, hvor små recesser eller li-
sener er anvendt på facaden, og hvor fordybningerne mimer vinduernes bløde 
kurvehanksbuer. Udsvingene i facadens plan enten udad eller indad er diskrete, 
men har en nærmest kompensatorisk rytmik – set i en skrå vinkel afbalancerer 
en loggiaagtig fordybning karnappens fremspring, hvilket sker på tværs af de to 
separate husfacader i kompositionen. 

Selve ornamentikken har imidlertid intet stilpræg og ingen mobilisering af ro-
caillen eller andre stilmarkører. Da et konventionelt dekorationsprogram er 
fravalgt, er der meget lidt denotation på spil i facaden. Derudover er det vigtig-
 
269 Eugène Viollet-le-Duc, “Hvilke bygningskonstruktioner kræver vor tid?” [1872], oversat af 
Vagn Lyhne, in Tankebygninger: Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914, red. Vagn Lyhne og 
Kristian Berg Nielsen (Aarhus: Klim, 1994), 114–6. 
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ste indtryk fra Maison Horta oplevelsen af, at alt er unika, og at intet element 
er gentaget flere gange: Overalt, både på mikro- og makroniveau, afbrydes an-
satser til en systematik eller repetition, og kun visse dele af arabeskerne er seri-
elle gentagelser. Derfor besidder bygningen meget høj syntaktisk tæthed. På 
grund af tilstedeværelsen af håndens arbejde i snart sagt alle afkroge af facaden 
opviser Maison Horta tillige en meget høj semantisk tæthed, som bedst viser sig 
i Nahsicht, for eksempel ved et nøjere blik på spil og mønstre i stenoverflader, 
glasruder og træfyldinger. 

Alt er eksklusivt, delikat, udsøgt og håndværksbaseret og fremstår som en pro-
gramerklæring imod masseproduktion, hvilket skulle vise sig som akilleshælen 
ved art nouveau. Derfor er det svært overhovedet at finde spor af eksemplifika-
tion på facaden af Maison Horta, for kun den okkergule farvesætning kan kan-
didere til at påkalde sig opmærksomhed på bekostning af andre formelle træk. 
Selv arabeskerne er så grundigt indarbejdet i ensemblet, at deres symmetri eller 
serialitet ikke spiller nogen rolle. 

På grund af den håndværksmæssige omhu for det unikke aktiverer alle de man-
ge unikke jernkonstruktioner en høj forekomst af relativ fylde, for næsten hver 
eneste linjeføring bøjet i jern er et unikum med hver sit respektive variations-
register i tykkelse, længde og slyngning. Disse stiliserede, bugtende ‘penselstrøg’ 
på facaden – enten i sten, jern eller træ – bliver et stilbærende træk, hvor en-
hver minutiøs ændring af linjens forløb, farve, tone eller tekstur udvider betyd-
ningen og gør den umulig at omsætte til notation. 

Disse jernornamenter gør en rigdom af metaforer mulig: Bevægelsesmotivet kan 
udtrykkes som en knopskydning, en voksende stængel eller en blomst, som fol-
der sig ud. Mansardetagens balkon er forsynet med et gitterværk, hvis motiv 
minder om en sommerfugl, og jernsøjlerne mellem balkon og karnap har lighe-
der med spiralmotivet fra en proptrækker. Stenfacaden er kendetegnet af ro og 
tilvejebringer en statisk grundoplevelse, på hvis baggrund den lokale dramatik i 
dekorationskunsten i smedet metal folder sig dynamisk ud. Dermed er der et 
vist belæg for at tale om en rollefordeling medierne imellem. 

Som bekendt hævder Goodman, at ekspression er betinget af eksemplifikation. 
Jeg har allerede så småt anfægtet denne forklaringsmodel, og i tilfældet Maison 
Horta kan vi komme et skridt i retning af en afklaring. Thi her synes vi at stå 
konfronteret med tilfælde af ekspression uden forudgående eksemplifikation: 
Hvis gitterværkets slyngninger og serpentiner eksemplificerer noget (bortset 
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fra farven gul), er det allerhøjst naturens vækstprincipper. Men det vil føre os i 
retning af arkitektureksterne kilder, hvorved vi har forladt den æstetiske ople-
velse af bygningsværket. I et helhedsperspektiv er Maison Horta fattigt på ek-
semplifikation, og som ensemble vækker bygningen ingen metaforer til live. Der 
er nemlig ingen bemærkelsesværdig orientering, intet omrids, ingen geometri-
ske mønstre og ingen formelle egenskaber, som kan siges at tage magten over 
tilsynekomsten af arkitekturen. Det viser sig altså, at det rige potentiale for ek-
spression, som uden tvivl næres af de stærke lokale bevægelsesmotiver, ikke 
beror på nogen forudgående eksemplifikation af hovedlinjerne i bygningens 
facadekomposition. 

Men der hersker ingen tvivl om sandhedsværdien i at kunne beskrive delele-
menter af huset med organiske og vækstprægede metaforer: Dels er motiverne 
bevisligt modelleret over naturens former, dels ville det være falsk at beskrive 
komponenterne som værende i hvile. Denne organiske og dynamiske effekt er 
nemlig stilbærende for art nouveau. Disse metaforer beskriver altså langtfra 
bygningen som helhed, men indfanger ikke desto mindre centrale aspekter af 
virkningsfuldheden i kompositionen. 

 

MAJOLIKAHAUS 

Lad os for en stund begive os mod Wien for at tage den lokale afart af Jugendstil 
i øjesyn, Wiener Secession. I samme tidsrum, 1898-99, lod arkitekten Otto 
Wagner to beboelsesejendomme på Linke Wienzeile 38-40, hvoraf især num-
mer 40 er berømt som Das Majolikahaus. 

Denne seksetages ejendom følger højden på karreen, men bygningens hoved-
form skiller sig ud fra mængden af historicistiske ejendomme i scenografisk 
Ringstrasse-arkitektur ved at træde frem som selvstændig blok, hvilket er op-
nået ved at opløse facaden i tre led: En hovedblok på ni fag flankeret af to tilba-
getrukne partier på ét fag hver. Hele bygningen er strengt symmetrisk. Disse tre 
enheder har de to nederste etager til fælles i æstetisk henseende, for stueetagen 
er præget af en butiksfacade med store vinduespartier som bånd i hele facadens 
længde, og denne zone ligger i plan med nabohusenes facadelinje, men er rykket 
frem foran resten af facaden på Majolikahaus. Det viser sig i de lette balkonkon-
struktioner, som er stablet op i støbejern oven på stueetagens knopskydning 
med butikker, og som omfatter første og anden sal. Konstruktionen, der er ma-



 

116 
 

let olivengrøn, består af slanke søjler og balustrader med stiliserede blomster-
motiver og tager nærmest form af en kolonnade på første sal, mens den næste 
etage kun har en balustrade, for her hører konstruktionen op. Derefter rejser 
bygningen sig visuelt i sin treleddede struktur, hvor hovedblokken i midten er 
forsynet med den samme, simple vinduestype, som er fordelt fuldstændig re-
gelmæssigt og serielt i et gridmønster over hele fladen. Vinduerne har grønma-
lede korsposte og er uden omramninger, og ud for balkonerne ses dørpartier 
med samme leddeling. Blikfanget for hele facaden er dog den universelle be-
klædning med glaserede fliser med stiliserede, farvede blomstermotiver, især 
valmuer og åkander, som i et symmetrisk mønster er fordelt ud på overfladen. 
Øverst oppe ses ydermere en serie af løvehoveder placeret mellem og lidt over 
den sidste vinduesrække. Til slut krones denne store midterblok af en kolossal, 
omløbende og polykrom kransgesims med friser. Dekorationsprogrammet blev 
tegnet af Alois Ludwig. Sidepartierne har en lignende æstetik, men her er en 
serie af selvstændige balkoner, der har et halvrundt hjørne indadtil og ellers 
støder op til nabohusenes gavle, placeret hele vejen op, og sidepartierne har en 
lavere højde og en undseelig gesims. 

Majolikahaus adskiller sig på en række punkter fra de samtidige huse, som jeg 
just har gennemgået. Først og fremmest er facadeskemaet strengt symmetrisk 
organiseret og er i sin grundsubstans traditionelt. Selv den proportionale for-
kortning af vinduesformaterne opefter adlyder hævdvundne principper, der går 
tilbage til Palladio. Dertil kommer, at bygningen bærer typologisk aftryk af både 
det palazzo, hvis forbilledlighed vi allerede påviste som ledetråd for Sullivans 
højhuse, og af den sene Schinkels forslag til byejendomme. Selve metoden, hvor 
en bestanddel af en karré bringes til at fremstå som en autonom, individualise-
ret husblok eller et palæ, blev særligt attraktiv under senklassicismen, hvor det 
handlede om at maksimere sin visuelle tilstedeværelse i den fortættede liberali-
stiske bydannelse, der var i sin vorden. Den kendes for eksempel fra Køben-
havn, hvor Fibigers Gård (1847/1849-50 af G.F. Hetsch og P.C. Hagemann) tro-
ner ved Sankt Annæ Plads’ udmunding i Bredgade og bemægtiger sig en auto-
nom placering i byrummet ved at være tredelt på samme måde som Majo-
likahaus. Også den kreative brug af lette altaner i støbejern er foregrebet hos 
Schinkel, men altanstrukturen skylder i dette tilfælde mere til den parisiske 
arkitektur, som rejste sig efter haussmanniseringen af den franske hovedstad, 
hvor altanforløb i hele gadens længde dels tjente til at forvandle enkelthuse til 
ét organisk hele, dels forstærkede gadeoplevelsen med dens perspektiviske 
flugtlinjer. 
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Det er kun bygningens skala, som placerer Majolikahaus i den moderne storby 
og i en kontekst af boulevarder, hvor bygningens facadeornamentik er dimensi-
oneret og indstillet til at kunne aflæses ved højere hastigheder og over større 
afstande.270 Dette skridt var allerede taget i historicismens arkitektoniske kul-
tur, hvor en velkendt motivverden blev tilpasset nye bygningsvolumener af en 
hidtil uset størrelse og indarbejdet i mægtige urbane interventioner – som pla-
nen af 1859 for Wiener Ringstrasse. 

Ikke desto mindre besidder Majolikahaus også træk, som peger fremad mod 
modernismens forenkling og renselse af arkitektursproget. Bygningen ejer intet 
af barokkens plasticitet, hvilket et blik på naboejendommens nybarokke udske-
jelser vil bekræfte, og er nærmest anonym i sin glathed og sit gentagelsespræg. 
Butiksvinduerne er ej heller individualiserede, som i art nouveau-husene, men 
er underkastet samme serialitet og modularitet. Selv ornamentikken, der ellers 
burde være et sikkert tegn på et førmoderne paradigme, gør ikke hævd på gade-
rummet på samme måde som den stærkt skulpturelle historicisme à la Theophi-
lus von Hansen. Flisebeklædningen ikke blot bevarer, men forstærker oplevel-
sen af bygningen som volumen og som plan overflade. Valget af bemalet og gla-
seret terrakotta – og ikke, som i Sullivans tilfælde, reliefagtig, porøs og mønstret 
terrakotta – betyder, at dekorationen får et tapetagtigt præg, hvor den for evigt 
er akvarieagtigt fastlåst til en eksistens uden for påvirkninger af sol og vejrlig. 
Samtidig er blomster- og plantemotiverne stiliserede og symmetrisk gruppere-
de, hvilket yderligere tjener til at placere dem i en uvirkelig, kunstig eller sym-
bolsk sfære, hvor de ikke for alvor tager del i arkitekturens orkestrering af mas-
se og rum. 

I stedet for integration af ornamentet (som i rokokoen) er det, som vi ser på 
Majolikahaus’ glatte flade, en tvekamp mellem to synsmåder: Enten har den 
arkitektoniske tilstedeværelse af blok og masse forrang, eller også har kæden af 
blomstermotiver forrang. Vinduernes usentimentale overskæring af plante-
stænglerne – og især vinduernes forrang som ubearbejdede huller i facaden – 
undergraver imidlertid den synsmåde, hvor den ornamentale verden skulle ha-
ve status som et højere symbolsk budskab. I stedet understreger vinduernes 
strenge rytme, at den frodige ornamentik har sekundær status i kompositionen. 

 
270 Steen Hammershøy Andersen, “Fortrængningens kulisser: Om Ringstraße i Wien og betyd-
ningsdannelser i den historicistiske bys rum,” Passepartout 4 (1994): 40–1. 
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Den samme brydekamp finder sted mellem den nederste og den øverste del af 
Majolikahaus, hvor de to underetager med deres altaner visuelt befæster husets 
tilhørsforhold til gaderækken (og især til nabohuset af Wagner), mens den øver-
ste afsluttende kransgesims lader hånt om tilhørsforholdet til karreen ved at 
markere, at huset er en selvstændig blok. Gesimsen går om hjørnet, så det er 
oplagt, at den må fortsætte hele vejen rundt, men det viser sig ikke at holde stik, 
hvis man konsulterer et luftfoto: Gesimsen stopper kort efter at have passeret 
hjørnet, og illusionen brister. Det ændrer dog ikke ved, at husets tilsynekomst 
fra gadeplan fuldt og helt antyder forekomsten af en komplet blok. 

Filtreret gennem Goodmans begreber viser Majolikahaus sig at spille på meget 
anderledes strenge end de foregående eksempler: Dels er denotationen meget 
mere fremtrædende, da genkendelige plantearter og symboler breder sig over 
hele facaden, dels er også eksemplifikationen mere prægnant her, eftersom hu-
sets taktfasthed, symmetri og systematiske gentagelse af de samme formater 
fremmaner eksemplifikation af selve vinduesomramningernes geometri og af 
deres gridmønster. Dertil kommer eksemplifikation af den horisontale oriente-
ring både øverst og nederst på husblokken. Facadens markante orden og præci-
sion betyder også, at Majolikahaus i et vist omfang lader sig syntaktisk bestem-
me som komposition – og dermed kan omsættes til notation til et vist punkt. 
Derimod betyder farvevariation og små ujævnheder og forskelle i dekorationen 
og monteringen af facadens fliser, at denne – afgørende – del af bygningens pro-
gram hverken lader sig udtømme syntaktisk eller semantisk. Med hensyn til 
ekspression kalder Majolikahus ikke på metaforer, der kan indfange bygningens 
hovedform, som er traditionel, mens de lokale enkeltheder i udsmykningen af 
facade og gitterværk udmærket kan karakteriseres ved metaforer. Man kan for 
eksempel betegne blomstermønstret som en kvindes netagtige slør ned foran 
ansigtet. 

 

CASA MILÀ 

Den absolutte modsætning til Majolikahaus er Casa Milà i Barcelona (1906-12 
af Antoni Gaudí). 

I modsætning til de foregående bygninger er Casa Milà konciperet som én stor 
friskulptur. Ejendommen begrænses kun i sit omgivende rum der, hvor bygnin-
gens gavle møder de to naboejendommes og indgår i den karrétype, som er ty-
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pisk for Barcelonas strenge byplan udformet af Ildefons Cerdà i 1859. Stenfaca-
den har en langt højere grad af plasticitet end i de foregående eksempler, og den 
er sat fri fra at understøtte etagedækkene og bærer kun sig selv. Etagernes vægt 
er ført over på en række søjler i bygningens indre. Alligevel oplever vi i det ydre 
reminiscenser af det traditionelle etagehus i form af en underopdeling, en hie-
rarkisering af bygningen i sokkelzone, facade og tag og en antydning af symme-
triakser. 

Her er der tale om en seksetagers beboelsesejendom med to opgange beliggende 
på en skråt afskåret hjørnegrund, hvilket giver en treleddet facade med én lang-
side og to kortere sider. Bygningens bølgende facader har hverken rette linjer 
eller vinkler og lader sig overhovedet ikke indskrive i ortogonal geometri. De 
eneste visuelle holdepunkter på en fuldstændig amorf facade er dels cirka otte 
karnapper, dels fem gesimsagtige, bugtende linjeføringer samt en afsluttende, 
bugtende hovedgesims. 

Bygningen kan groft sagt inddeles vandret i en underdel, i en primær facade-
struktur og i en tagflade. Til facaden er anvendt tre lokale stentyper, men kun 
hvad overgangen til taget angår, sker der et tydeligt og konsekvent skift af sten-
type fra én zone til den næste. Underdelen består af kælder- og stueetage og er 
grotteagtig i sin grove, solide og tunge fremtoning. Alle overgange mellem mur-
huller og facade sker som bløde rundinger, hvilket også gælder resten af faca-
den. Enkelte steder ses fritstående søjler, der gør sig fri af facaden, men stadig 
går i ét med denne, og denne effekt er gentaget opefter hist og her. Dernæst er 
hele facaden kraget udefter og er inddelt etagevis ved indad- og udgående bevæ-
gelser i lodret retning, hvilket skaber en regelmæssig gentagelse af en tilspidset, 
uregelmæssigt bølgende slags gesims over hver eneste etage. Formmæssigt min-
der denne vekselvirkning mellem konkave og konvekse formdannelser om bøl-
geslag eller bølgespor i sandbanker, og facadens lysegrå sten hjælper dette ind-
tryk på vej. I bygningens skråt afskårne hjørne er tilløb til et symmetriprincip, 
idet karnapper pryder hjørnerne, og midtens lodlinje består af en stabling af 
loggiaer og balkoner, men udførelsen er præget af stor lokal variation. Balkoner 
er også hist og her parret med karnapper, og balkonerne har alle meget frie, 
slyngede og helt ukonventionelle balustrader med præg af bladværk og plante-
stængler og udført i sortmalet smedejern. Øverst i denne lodlinje i hjørnefaca-
den er under tagfoden placeret en stiliseret rose, og selve gesimsen er sat sam-
men af stykkevise, bugtende linjer, som ender i volutter ud for karnapperne, 
hvor ord er placeret. Karnapperne er kronet med løgkupler udført som mosaik 
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af knuste hvide fliser, mens tagfladen er udført i en mere honningfarvet sten, 
som er arrangeret i diagonalmønster. Små, firkantede kviste er placeret i tagfla-
den i et ujævnt mønster. Oven på taget, hvis linjeføring er lige så bugtet som 
resten af bygningens ydre, ses en række fantasifulde, skulpturlignende skorste-
ne, hvis ydre har mønstre som spiraler eller harlekinmønstre, og som ligeledes 
er udført som mosaik med stumper af knuste hvide fliser. 

I goodmansk forstand er Casa Milà fattig på denotation, da konventionel sym-
bolik er fraværende. Kun rosen under gesimsen, tekststykkerne mellem volut-
terne samt volutterne selv er genkendelige ornamentale enkeltheder, som kan 
siges at denotere noget. Men eksemplifikation er lige så uvirksom, da bygnings-
værket er sammensat af unikt dimensionerede, tilvirkede og placerede kompo-
nenter og detaljer. Dog danner den fremtrædende sorte bemaling af alle metal-
gitre en eksemplifikation af farven sort. Samtidig fremmaner de gentagne ge-
simsbånd på facaden eksemplifikation af bygningens horisontalitet. På trods af 
den beskedne eksemplifikation viser det sig atter, at en bygning fattig på ek-
semplifikation af helheden kan være rig på ekspression af delene. Det giver så-
ledes god mening at beskrive detaljerne med metaforer, hvilket jeg allerede har 
taget forskud på. Man kan fortsætte denne praksis og karakterisere de improvi-
serede kordongesimser som serielle bølgeslag ned over facaden, og i den tidlige-
re citerede beskrivelse af Carsten Thau bliver Gaudís værker under ét betegnet 
som værende opbygget af “sanddriver og drypsten”.271 Men også helheden lader 
sig underlægge metaforens magt, for kort efter opførelsen fik Casa Milà øge-
navnet La Predrera, ‘stenbruddet’. Selvom betegnelsen ingenlunde var ment 
som en kompliment, udvider den vor forståelse af bygningens symbolisering.272 
Hele bygningen lader sig altså begribe via en metafor, som spiller på såvel byg-
ningens formunivers som på dens stoflighed. I modsætning til værkeksempler-
ne på art nouveau fra de frankofone lande lader Casa Milà sig i langt højere grad 
gøre til genstand for en ekspression af helheden, fordi bygningskroppen her ik-
ke lader sig opfatte som en bagvæg for de dekorative ekscesser, men er en uad-
skillelig del af den store, dynamiske komposition. Det, at bygningen i folke-
munde kan opfattes som et ‘stenbrud’, antyder dels, at eksemplifikation af ste-
nens tekstur og regionale farveregister spiller en rolle, dels at eksemplifikation 

 
271 Se note 205. 
272 Goodman aflæser tårnfacaden på Sagrada Família som en denotation af de koniske Montser-
rat-bjerge uden for Barcelona, så bjerge og klipper står Gaudís arkitektur nær – blot er det tvivl-
somt, om der vitterligt er tale om denotation i Goodmans eksempel. Der er snarere tale om ek-
spression. Goodman, “How Buildings Mean,” 644. 
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af bygningens overordnede, urolige facadeprofil spiller ind. I hvert fald giver 
denne symbolisering os den yderligere information, at når bygningen ikke blot 
kan opfatte som et ‘klippemassiv’, men også som et ‘stenbrud’, da er der åben-
bart tale om, at den negative reception af værket indbefatter en kritik af byg-
ningen som værende ufærdig og processuel. Når bygningen retorisk sættes i et 
limbo og hverken opfattes som naturskøn eller kunstskøn, men som en indu-
strialiseret natur, da er det fordi, Gaudís bygningsværk kortslutter de daværen-
de konventioner om arkitekten som den aktør, der forvandler naturens ubear-
bejdede råmaterialer til kunstfærdigt værk. I virkeligheden er øgenavnet La 
Predrera sigende, for den negative etiket udtrykker bygningens balanceakt mel-
lem antydning af konvention og frisættelse fra enhver konvention. Frisættelsen 
ses ikke mindst på det syntaktiske og analytiske niveau, hvor bygningsværket 
æstetisk set næppe kan nå højere mætningsgrad, da hver eneste overflade, hver 
eneste bearbejdning og hver eneste detalje på ejendommen er unik og indstifter 
skift i betydning. 

 

WILLOW TEAROOMS 

Til slut kan det være tjenligt at lægge vejen forbi Willow Tearooms i Sauchie-
hall Street, Glasgow (1903 af Charles Rennie Mackintosh), som i lighed med de 
franske og belgiske eksempler er et mindre byhus indfældet i en husrække. 

Huset er fire etager højt, men skifter udtryk for hver etage. Fælles for hele byg-
ningen er dog, at facaden er glatpudset og hvid. I stueetagen træder facaden 
frem som en omfattende åbning i næsten hele facadens bredde, og den flankeres 
af sorte skilte i firkantede mønstre. I denne arkade eller niche ses et bånd af 
lodrette vinduer over en brystning og dernæst et fremrykket vinduesparti 
ovenover, som danner en aftrapning udefter. Dette parti har sortmalet sprosse-
værk udformet som et kvadratnet. Længst til venstre er den diskrete indgangs-
dør. På første sal buer facaden svagt konvekst udefter i hele dens bredde, og her 
er indfældet et aflangt vinduesparti, der er inddelt i smalle, lodrette fag. Over 
denne zone ses en tynd, pladeformet gesims i hele facadens længde og med sorte 
kanter. For de sidste to etagers vedkommende bliver facaden asymmetrisk, 
hvor den hidtil har været symmetrisk, og her ses endnu en svagt konveks udbu-
ling, men kun til venstre, hvor den favner et bredt fag per etage, mens der til 
højre for hver etage ses et par smallere vinduer omgivet af forsigtige reliefvirk-
ninger af firkantede recesser. Til slut krones bygningen af en stor, kasseformet 
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gesims, hvis underside er stiplet med et bånd af sorte kvadrater. Dette karakte-
ristiske mønster går igen på indersiderne af bygningens murhuller, lodret langs 
dens yderkanter og på brystningen i stueplan. 

Det første, som slår én i mødet med Willow Tearooms, er, hvorledes arkitekten 
har ladet hånt om tilpasning til alt andet end det traditionelle byhus’ dimensio-
ner i gaderækken. I omrids og leddeling respekterer ejendommen nemlig de 
højde- og breddeforhold, som de eksisterende huse har udstukket, men til gen-
gæld skiller huset sig voldsomt ud fra naboerne ved sin hvidhed, sin nøgenhed, 
sin kontrastvirkning og sin abstraktion. Mest påfaldende er udformningen af 
facaden som et rent fladespil, hvor der ikke længere er gjort noget forsøg på at 
synliggøre bygningens indre tektoniske logik i det ydre. Selv de foregående huse 
og højhuse var – trods deres traditionsbrud – båret af en vilje til at synliggøre 
eller parafrasere tektoniske logikker, nu som vækstprincip, i det ydre. 

Filtreret gennem Goodmans begreber viser bygningen sig helt at savne denota-
tion, da der ikke forekommer nogen genkendelige symboler eller afbildninger, 
mens den til gengæld er rig på eksemplifikation – dels af farven hvid, dels af 
horisontalitet i kraft af de markante gesimser, dels af det abstrakte mønster af 
kvadrater, som bugter sig rundt på facaden. At huset dog stadig er bundet til 
konventioner i en vis grad, viser sig i facadens skematik, hvor en perfekt sym-
metrisk underfacade forvandles til en forskudt komposition i den øverste halv-
del af facaden. Særligt denne øverste del alluderer til det traditionelle europæi-
ske byhus med dets uformelle, praktiske sammensætning af karnap og slanke 
vinduesfag, og den dramatiske kransgesims følger et gammelkendt mønster, 
som vi allerede har konstatereret i både Chicago og Wien. Men husets farve-
sætning helt i hvidt er uortodoks og peger frem mod de stilbærende kriterier for 
modernismen, som Hitchcock og Johnson opstillede i 1932,273 hvor også fravæ-
ret af ornamentik var et hovedkriterium.274 

Samlet set kan vi konkludere, at disse ornamentale og organiske stilfænomener 
omkring 1900 – Art nouveau, Jugendstil, Wiener Secession og den katalanske 
‘Modernisme’ – gav afkald på hele det gammelkendte konventionelle betyd-
ningsregister og de deraf afledte symboliseringsmåder, men uden at give køb på 
den sammensathed i den æstetiske symbolisering, som havde kendetegnet den 

 
273 “In surfaces of stucco, white or off-white, even where it is obtained with paint, is felt to con-
stitute the natural color.” Hitchcock and Johnson, International Style, 87. 
274 Ibid., 81–2. 



 

123 
 

ældre bygningskunst. Eksemplifikation er til tider dominant i den æstetiske 
erfaring – som i Majolikahaus og Willow Tearooms – men meget ofte det mod-
satte, nemlig en næsten ubetydelig faktor i æstetikken – som i Maison Horta, 
Maison Coilliot og Casa Milà. 

Ligesom i Sullivans tilfælde indgik disse stilformer ikke i genstandsfeltet for 
modernismekritikkens angreb. Tværtimod ses både hos Robert Venturi og 
Charles Jencks en overmåde positiv indstilling til arkitekturen omkring 1900, 
og især Gaudís byhuse mødes med begejstring både af Venturi og af Jencks.275 
For Jencks bliver Gaudís fremgangsmåde sågar eksemplarisk for, hvorledes man 
kan nå frem til en polyvalent arkitektur. 

 

III ADOLF LOOS 
Den tendens til abstraktion, som vi påviste i analysen af Willow Tearooms i 
Glasgow, er ikke mindre påfaldende i det såkaldte Looshaus i Wien. Looshaus, 
oprindeligt en forretningsejendom med lejligheder opført for skrædderfirmaet 
Goldman & Salatsch på Michaelerplatz 3 og også kendt som Haus am Micha-
elerplatz, er opført 1909-11 efter tegninger af Adolf Loos, den evige enfant ter-
rible inden for det østrigske kulturliv i før- og mellemkrigstiden. 

 

LOOSHAUS 

Bygningen udfylder ét af hjørnerne i en karré og ligger, hvor Herrengasse og 
Kohlmarkt mødes, og indgår desuden som én af bagvæggene for Michaelerplatz. 
Over for Looshaus ligger nordfløjen af slottet Hofburg, kaldet Michaelertrakt, 
hvilket er en fin-de-siècle-realisering af et skuffeprojekt fra 1726 af barokarki-
tekten Joseph Emanuel Fischer von Erlach. Med sit skråt afskårne hjørne består 
Looshaus – ligesom Casa Milà – af tre facadepartier af forskellig længde: En 
kort, tre fag lang facade mod Kohlmarkt, en fem fag bred hovedfacade mod 
pladsen samt en otte fag lang facade mod Herrengasse. Facaden er yderligere 
underopdelt visuelt i fem led, idet den korte facade mod Kohlmarkt danner en 
risalit, som springer frem for hovedfacaden mod pladsen, og denne manøvre er 

 
275 Venturi, Complexity and Contradiction, 64–5, 68–9, 102–3; Jencks, Language of Post-Modern 
Architecture, 56, 90, 97–101. 
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spejlet i den længere facade mod Herrengasse, som er underinddelt i en tilsva-
rende tre fag lang risalit, der støder op til hovedfacaden, i et tilbagetrukkent 
facadestykke på fire fag og til slut i endnu en risalit, som er kortere end de øvri-
ge. 

Looshaus er syv etager højt og består i stueplan hele vejen rundt af en undereta-
ge, som er visuelt koblet sammen med en overetage ovenover ved, at disse eta-
ger er beklædt med grønbroget Cipollino-marmor fra den græske ø Euboia. De 
sammenbundne etager danner længdevis – som i Sullivans praksis – én samlet 
facadezone, som afsluttes af en markant kordongesims, der er udført i samme 
marmorsort. Gesimsen er forkrøppet for at tilpasse sig de ind- og udadgående 
bevægelser, som risalitterne påfører facaden. Men i Looshaus er realiteten, at 
denne nederste zone faktisk dækker over tre etager: En underetage med butik-
ker og indgangsparti samt to mezzaninetager. 

Indgangspartiet optager hele det skrå hjørne og består af en arkade indfældet i 
facaden på samme vis som det store indsnit i underetagen af Willow Tearooms. 
Her er indgrebet dog udført som en traditionel struktur underinddelt ved fire 
store søjler. Søjlerne er fremdeles beklædt med marmor og er udført i den to-
skanske orden med base og kapitæl i messing. Omvendt er selve kordongesim-
sen, som afslutter bygningens beklædte underdel, hentet fra den joniske orden. 
Vinduerne i bygningens underdel veksler mellem visse standardiserede forma-
ter, men fælles for dem er, at vinduerne er knækket i tre led, hvoraf de yderste 
led går skråt indad, mens det sidste ligger i plan med facaden. Det giver denne 
vinduestype mindelser om en karnap, var det ikke for placeringen i murhullet. 
Et andet fællestræk er opdelingen af alle vinduer i små, facetslebne ruder i et 
kvadratnet af sprosseværk. Til gengæld er enkelte vinduer flankeret af små søj-
ler af samme type som før, men denne effekt ses kun i risalitterne. Over det 
store indgangsparti med søjlerne hviler en bjælke, som er beklædt med kobber, 
og som griber halvt ind i de flankerende murpartier. Denne effekt er videreført 
i samme niveau som afstribninger på vinduespartierne. På hjørnefacaden ses 
forskellige kandelabre og symboler i bronze, der er symmetrisk fordelte på fla-
den. 

Resten af bygningen er udført som en hvidpudset, glat facade med gentagelser 
af et traditionelt, identisk vinduesformat overalt; bortset fra i risalitten længst 
væk i Herrengasse, der rummer et bredere format. På fjerde sal er vinduerne 
forsynet med blomsterkasser, som også pryder store dele af hjørnefacaden i et 
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symmetrisk mønster. Oprindeligt stod firmaets navn på denne facade. Endelig 
afsluttes bygningen med en traditionel kransgesims, der også er hvid, og over 
denne hæver et valmet kobbertækket tag sig, og det er uden vinduer eller kviste. 
Både gesimsen og taget følger bygningens forkrøpning. 

Begynder vi fra en ende af med at vurdere Looshaus på Goodmans præmisser, 
og tager vi denotation først, så står det klart, at denotation er næsten fraværen-
de som arkitektonisk virkemiddel. Kun de overleverede bomærker for det he-
dengangne firma denoterer bestemte ting, og er man bekendt med de klassiske 
søjleordener, kan aflæsningen af den toskanske og joniske orden også opfattes 
som denotation. I tråd med det berømte manifest, Ornament und Verbrechen, 
som Loos offentliggjorde i 1908 og siden turnerede rundt med, er Haus am Mi-
chaelerplatz renset for traditionel ornamentik af den type, som prægede de 
opulente historicistiske facader langs Wiener Ringstrasse, ligesom bygningen 
heller ikke trækker på det dekorative reservoir, som Secessionisterne satte i 
stedet for det historiske formkatalog, og som vi allerede har gjort bekendtskab 
med på fliserne af Majolikahaus. Det skorter til gengæld ikke på eksemplifikati-
on som æstetisk strategi, for i Looshaus finder vi både eksemplifikation af byg-
ningens farve (hvid), af dens orientering (den markante horisontalitet, som næ-
res af gesimsernes dramatiske flugtlinjer) og af geometriske mønstre (det grid-
mønster, som vinduernes orden etablerer, og som tydeliggøres af fraværet af 
ornamentik). Man kan med god ret hævde, at den mørke underfacade – med 
dens traditionelle aspekter – opviser flere variationer og undtagelser end den 
lyse modpart over gesimslinjen og dermed i mindre grad lader sig eksemplifice-
re. I hvert fald er kontrasten mellem bygningens visuelle ‘base’ og dens ‘skaft’, 
for nu at applicere Sullivans symbolske orden på Looshaus, ikke kun en variati-
on af oplevelsesmæssig art, men også en forskel i symbolisering. 

Adskillige teoretikere har hæftet sig ved Loos’ udtalelser om beklædning af bor-
geren og beklædning af bygningen og set en række lighedspunkter i arkitektens 
kultivering af en passende anonymitet i både mode og bygningskunst – med 
byrummet som fællesnævner mellem de to. Den diskussion må springes over 
her, blot er det afgørende at konstatere, at Loos i sin arkitekturpraksis fulgte et 
princip om aldrig at lade ét materiale imitere et andet: 

“If a material looks like anything, it looks like itself: no material should 
claim for itself the form of another. […] All of the materials of the Looshaus 
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facade—the stucco, marble, steel, glass, and copper—should be interpreted 
in this way, for each has its own language and method.”276 

Dekorationsprogrammet på Looshaus har den fællesnævner, at materialerne er 
rendyrkede og fremstår isolerede, i adskilte sektioner, hvor hver sin stoflighed 
er tildelt et spillerum: 

“De helt enkle, ukannelerede søjler både i indgangspartiet og om vinduerne 
er klassiske, arkitektoniske led, der lader materialet fremtræde i sin uover-
trufne, naturlige skønhed, der ligesom blomsternes ikke lader sig eftergø-
re.”277 

Materialeholdningen var langtfra den eneste forklaring på udformningen af 
Looshaus’ eksteriør. Andre forklaringer var tilpasningen til byrummet, til na-
bobygningerne, især den rumlige dialog med kirken, mens dimensioneringen af 
murhullerne, deres dybde, vinduernes forskellige grader af fremrykning og for-
krøpning, adlyder dels kravet til fleksibel lyssætning til de bagvedliggende 
håndværksaktiviteter, dels kravet til uniformitet udadtil.278 

Som den cause célèbre Goldman & Salatsch-bygningen var fra begyndelsen, hvor 
den nøgne, upyntede facade placeret over for Hofburgs relativt nyankomne fløj 
i barokstil forekom at være et slag i ansigtet på den herskende wienerske kultur, 
giver det mening her at foretage en kort ekskurs til modtagelsen af bygningen i 
samtiden. Receptionen af bygningen i offentligheden og i dagspressen kan nem-
lig opfattes som en tidlig og samtidig modernismekritik, ligesom Loos’ fore-
dragsvirksomhed med Looshaus som hovedemne er at opfatte som et perma-
nent manifest og en vedvarende protest. Overdrivelse fremmer forståelsen, og 
det ligger i satiretegningens natur at overdrive for at fremme dels genkendelig-
hed, dels kommunikativ klarhed. I den tidligste af de mange karikaturtegninger 
af Haus am Michaelerplatz fra 1910, hvor huset var næsten færdigt, er bygnin-
gen loyalt gengivet i sin fulde femleddede længde, men underetagen fremstår 
lysnet og med samme blankhed som bygningens øvre del. Man fornemmer, at 
det er bygningens nøgenhed, som volder besvær, men tegningen viser kun gan-
ske lidt af de naboejendomme, som kunne tjene til at tydeliggøre traditions-
bruddet. Til gengæld blev Loos’ værk i artiklen karakteriseret som “Die Mistki-

 
276 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 70. 
277 Anders V. Munch, Den stilløse stil – Adolf Loos (København: Kunstakademiets Arkitektskoles 
Forlag, 2002), 42. 
278 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 70. 
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ste am Michaelerplatz” – møgkassen på Michaelerplatz.279 I den næste tegning 
er gengivelsen af bygningen meget mindre virkelighedstro: Den er gengivet i 
frøperspektiv, med dramatiske flugtlinjer, for smal, og med udeladelse af både 
risalitter og gesimser. Bygningskroppen glider i tegningen direkte over i taget, 
og den grafiske effekt, som Looshaus besidder, er overdrevet voldsomt – dels 
ved at underetagen er strukket til at omfatte næsten halvdelen af facadearealet 
opefter, dels ved at underetagen ikke er gengivet som et sammenhængende 
bånd, men som gigantiske, gabende sorte huller. Ligeledes er vinduesfagene kun 
gengivet som kvadratiske sorte huller, og husets hjørner er urealistisk smalle, så 
overdelen nærmest ‘står på stylter’. Foran huset står Fischer von Erlach og gør 
sig underdanig over for Loos’ ornamentløse stil.280 I den næste og måske mest 
interessante tegning af dem alle, “Los von der Architektur” (‘Væk med arkitek-
turen’), ser man først en herre, en arkitekt, der midt på gaden er standset op for 
at betragte synet af en opslået afløbsrist i brostensbelægningen. Man ser dels 
brøndens sorte, kvadratiske hul, dels den påhængslede kvadratiske rist med 
seks gange seks firkantede, sorte huller. På næste side har den avantgardistiske 
herre realiseret sin vision, som her er illustreret med en karikatur af Looshaus 
som værende sammensat dels af et tilsnævret, smalt og højt volumen med et 
gigantisk, rektangulært sort hul forneden, dels af et gridmønster (fem gange fi-
re) af sorte, kvadratiske glughuller foroven. Bygningen er urealistisk gengivet, 
som var den en kasseformet, frontal struktur, ikke en hjørneejendom.281 Den 
næste karikaturtegning i rækken flytter fokus til Hofburg, hvis fløj i barokstil 
her har fået en fiktiv modernisering og opstramning à la Loos. Selvom gen-
standsfeltet er et andet, er denne gengivelse faktisk ganske tro mod Loos’ ledde-
ling i øvre og nedre del, og desuden er både marmorbeklædning, vinduesfagenes 
inddeling og hovedgesimsen korrekt præsenteret.282 

Hovedindtrykket fra disse karikaturer, som for det meste overdriver visse ab-
strakte, grafiske og geometriske træk ved Looshaus, mens den beskedne og eks-
klusive, men dog foreliggende dekoration helt udelades, er, at det netop var 
bygningens eksemplifikatoriske nybrud, som pressen indirekte hæftede sig ved. 
Særligt ideen om, at Looshaus’ nærmeste slægtning var kloakristen, udtrykte på 
én og samme tid, at bygningen forbrød sig mod arkitekturen som kunstart ved 

 
279 Kronstein, “Die Mistkiste am Michaelerplatz,” Die Neue Zeitung, 7. Dezember 1910. 
280 Rudolf Herrmann, “Das Loos-Haus auf dem Michaelerplatz,” Der Morgen, primo 1911. 
281 “Los von der Architektur,” Illustriertes Wiener Extrablatt, 1. Januar 1911. 
282 E. Friedl, “Unser Projekt für das neue Burgtor,” Österreichischen Volks-Zeitung, 26. Februar 
1911. 
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at være en simpel, usmykket brugsgenstand, og at bygningen var et udslag af 
anonym masseproduktion. Såfremt det måtte være en anklage, er sidstnævnte 
selvsagt grundløs, for Looshaus er godt nok opført i beton, men med allehånde 
udsmykninger, finesser og apteringer, som har krævet håndens kyndige indsats 
i overordentlig grad. Alle satiretegningerne overdriver dels den sort/hvide-
kontrastvirkning i Looshaus, dels bygningens stereometri og rumlige tilsyne-
komst på pladsen. Den tomhed og følelse af forladthed, som tegnerne søger at 
fremmane, kan bedst sammenlignes med den surrealistiske stemning, som Gi-
orgio de Chirico blot få år senere animerer arkitekturen med i sine malede fan-
tasier. Alt i alt er det tydeligt, at satiretegnerne lukker ned for de traditionelle 
symboliseringskanaler, som Looshaus trods alt også virker gennem, for at for-
stærke eksemplifikationens magt over bygningsværket i den offentlige mening. 
Derfor ser vi ingen spor i tegningerne af den toskanske og joniske orden, som 
behersker underfacaden, og ingen spor af den sofistikerede stoflighed, som 
marmoret, bronzen og lysets prismatiske spil i glasset gør levende. 

Her tænker jeg også på den allusion, som optræder i Looshaus – dels til det tra-
ditionelle borgerlige palæ, hvorved vi atter bevidner en reference til inddelin-
gen af bygningen opefter i det traditionelle palazzo, dels til de klassiske søjleor-
dener, som her er bragt i spil; måske som en slags dialog med den antikiserende 
stil i facaden på Michaelerkirche fra 1792.283 Allusionen er imidlertid traditions-
sensitiv på en halvhjertet måde, for den store stålbjælke tværs over facaden 
punkterer forestillingen om søjlerne som bærende, hvilket de da heller ikke er. 
De diminutive søjler i vinduesnicherne er heller ikke tektonisk aktive. De en-
kelte led giver mening, men kun set i isolation: 

“[N]o comprehensive or total visual rationality of structural form is at-
tempted here; instead, parts have local or situated rationality”.284 

Hele arrangementet med marmorbeklædning over en atektonisk struktur min-
der mest af alt om maskeringen af den indre bærende konstruktion i Pantheon i 
Rom – men Looshaus lader masken falde med overlæg. Netop associationen til 
et inderum som Pantheon har også belæg i Loos’ anvendelse af Cipollino-
marmor, som var et af barokkens foretrukne materialer til interiører, for han 
har så at sige vendt vrangen ud på barokkens rumlige hierarki,285 og den barokke 
 
283 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 66–8; Munch, Den stilløse stil, 38, 50.  
284 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 68. 
285 “De grønne søjler finder kun deres lige i barokken, og selv dengang ville men kun bruge dem 
indendørs.” Munch, Den stilløse stil, 42. 



 

129 
 

rumvirkning, som låner fra Borromini, styrker den teatralske fornemmelse af, 
at Looshaus også tjener til at ‘indvendiggøre’ Michaelerplatz.286 

Det vil være for vidtgående at kalde Loos’ kompositoriske strategi postmoderne 
i Venturis forstand, men i hvert fald kan vi konstatere, at han kombinerer klas-
siske og moderne principper på en uforløst måde, hvor konfrontationen mellem 
paradigmerne bliver åbenbar: 

“Kun med blomsterkasserne antydede han lidt ironisk en klassisk orden, 
hvor fordelingen af kasserne i siden og i den midterste vinduesrække alli-
gevel udpeger et centrum for den øvre facade.”287 

I det hele taget er hans behov for at inddrage de klassiske søjleordener bemær-
kelsesværdig, al den stund art nouveau-arkitekterne søgte at bryde med en arki-
tekturforståelse baseret på genkendelse af antikreception. Også Looshaus’ 
strenge symmetri og barokke anvendelse af risalitter for at skabe en acceptabel 
leddeling af facaden, der maskerer den uregelmæssige disponering af facade-
længden, er tricks, som står i modsætning til art nouveau-arkitekternes kultive-
ring af asymmetri. Derimod mærker man en vis fællesmængde med Sullivans 
maskering af højhuset. At Loos lader den rene tagkonstruktion i egen ret fylde 
så meget af bygningens profil og bygningskrop, som tilfældet er, afviger både fra 
samtidens historicisme og fra art nouveau-husene, men har paralleller, dels hos 
Gaudì, dels længere tilbage i tid i de pagodetage, som blev fusioneret ind i roko-
koen i blandt andet Sachsen-Polen. 

Den negative reception af Haus am Michaelerplatz er et udtryk for en frem-
medgørelse, som bliver artikuleret i satirens overdrivelser og udeladelser: Den 
generøse åbning mod pladsen med en arkade bliver til et ildevarslende sort gab, 
og polstringen af bygningens underetage med en afvæbnende totalbeklædning i 
kostbart marmor, som vidner om tilpasning til pladsens offentlige kultur i fod-
gængerhøjde, udelades fra fremstillingen. De atmosfæriske effekter af både 
marmorets årer og af de facetslebne glas’ flimrende film danner imidlertid en 
afgørende hjørnesten i arkitekturens virkningsfuldhed. Netop disse aspekter 
skaber også en interessant tosidighed, når det gælder Looshaus’ placering i det 
syntaktiske og semantiske spektrum: Både over- og underfacaden lader sig for 
en stor dels vedkommende – fagenes dimensionering og rytme især – omsætte 
til syntaktiske notationelle størrelser, men hvad det semantiske aspekt angår, 
 
286 Ibid., 50. 
287 Ibid., 42. 
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da lader underetagen – med marmorets unikke mønstring fra naturens side – sig 
ikke omsætte til notation overhovedet og besidder høj semantisk tæthed. Det er 
altså den delvist traditionelle underfacade, som spænder ben for, at Looshaus 
ville kunne omsættes til et perfekt notationssystem og lade sig reproducere. 
Den øvre facade har et mere generisk præg. 

Hvis ekspression kun er mulig på basis af eksemplifikation, da må man sige, at 
de satiriske forvanskninger af Looshaus netop bekræfter dette afhængigheds-
forhold, for i forlængelse af de overdrevent eksemplifikatoriske fremstillinger af 
bygningen faldt der mange metaforiske udtryk, som gør Looshaus til en emi-
nent kilde til ekspression. Hele to gange blev Loos’ kreation på Michaelerplatz 
kaldt en kornsilo,288 og andre øgenavne lød: Fabriksbygningen, huset uden øjen-
bryn, fængslet, tændstiksæsken, den opskårne kasse og kommoden.289 Her er 
fraværet af naturmetaforer påfaldende: Vi er langt fra Gaudís stenbrud i Barce-
lona. Hvis Looshaus ligner en sten, er det snarere en fint tilslebet ædelsten.290 
Looshaus blev i sin samtids debat udelukkende opfattet som et kunstprodukt 
eller en industriel størrelse, og de mange metaforer hentet fra andre bygnings-
typer er påfaldende. Vi kan altså her overvære en bestemmelse af bygningens 
symbolik, som foregår på nærmest arkitekturinterne præmisser, men underfa-
cadens geologiske karakter synes til gengæld at være ladt ude af betragtning. 

Samlet set markerer Looshaus’ symboliseringsmåder et vadested, hvor enhver 
imiterende udsmykning, stiliseret eller ej, à la Majolikahaus godt nok er forsa-
get, men hvor klassiske referencer fortsat gør sig gældende. Bygningen er nær-
mest lagdelt som en afprøvning af forskellige referencemodi: Svage spor af de-
notation forneden, hvor vi finder høj semantisk tæthed, modsvaret af en ekser-
cits i eksemplifikation foroven, hvor vi finder ringe syntaktisk tæthed. I Willow 
Tearooms var denotation totalt afskaffet. Så vidtgående er Looshaus ikke, men 
på et andet paramenter, nemlig det syntaktiske, står Looshaus tættere på at lade 
sig omsætte til perfekt notation end Willow Tearooms, som stadig er asymme-
trisk og ‘romantisk’ komponeret i tråd med ånden fra Arts and Crafts. 

 
288 “Der ‘Kornspeicher’ am Michaelerplatz,” Neuigkeits-Welt-Blatt, 1. Oktober 1910. “Der Getrei-
despeicher gegenüber der Hofburg,” Illustriertes Wiener Extrablatt, 26. Oktober 1910. 
289 Christopher Long, The Looshaus (New Haven: Yale University Press, 2011), 107. 
290 Når der endelig optræder naturmetaforer, for eksempel indgangspartiets “spændte mem-
bran”, er oplevelsen i høj grad uadskillelig fra rumoplevelsen, og den er lokal og situeret: “Når 
mørket falder på, tænder lysene en glitrende stjernevrimmel i indgangen og de facetterede ru-
der.” Munch, Den stilløse stil, 50. 
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IV EKSPRESSIONISMEN 
Før vi kaster os over de avantgarder, som senere under ét blev prygelknabe for 
modernismekritikken, må vi runde den kortlivede ekspressionisme, som især 
havde godt tag i Tyskland i årene under og lige efter 1. verdenskrig, men som i 
øvrigt savner en entydig definition. 

 

HET SCHIP 

Vi begynder dog i Amsterdam, hvor Michel de Klerk fra 1919 til 1921 stod for 
opførelsen af den berømte boligkarré Het Schip (‘Skibet’), som han havde teg-
net i 1917 for den sociale boligforening Eigen Haard. 

Karreen med 102 lejligheder, et nedlagt posthus (nu museum) og en skole, der lå 
på grunden i forvejen, indtager en nærmest trekantet grund, fra hvis spidse 
vinkel de to lange gader Zaanstraat og Oostzaanstraat udgår. Den korte side af 
trekanten hedder Hembrugstraat og har i realiteten et knæk undervejs, som 
sammen med en afskæring af den spidse vinkel i den anden ende af grunden i 
flugt med gaden Spaarndammerplantsoen skaber en omtrent femkantet karré. 
Mod Hembrugstraat er facaden desuden bøjet indad i en lille, trekantet cul-de-
sac (eller et lille torv). Grundlæggende består karreen dels af de to langsider, 
hvor hovedparten af lejlighederne findes, og som når op i fem etagers højde, 
dels af det tidligere posthus i den spidse vinkel, som kun er i én etage, dels af 
den eksisterende skolebygning mod Oostzaanstraat, som de Klerk lod inkorpo-
rere i karréstrukturen, og dels af en lavere fløj i én etage mod Hembrugstraat. 

Hele Het Schip er opført i mursten. Selve lejlighedsfløjene følger et mønster, 
hvis reneste form vi især kan afkode mod Zaanstraat. De rejser sig i fem etager 
og er leddelt horisontalt. Omkring hver opgang, som der er fem af i denne gade, 
gentages samme symmetriske facadeskema. I stueplan er etagens selvstændig-
hed tydeliggjort ved, at murværket rejser sig fra fortovsniveau, uden en sokkel 
som mellemled, og består af hårdtbrændte mursten i kombineret stander- og 
rulleskifte og i en farvepalet, som changerer fra brun til lilla. I dette facadeafsnit 
er det særligt påfaldende, at brændingsgraden har givet hver eneste mursten en 
unik indfarvning. Hovedindgangen til opgangene er udført som en lille niche 
med skrånende sider, hvorfra to gule bjælker i sekskantet profil skyder sig ud af 
facaden på hver side. Dørene er grønmalede. Efter stueetagen, som krones af et 
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fladt bånd, der er malet sandfarvet, skifter murværkets forbandt nu til munke-
forbandt II, og murstenens farve skifter til orangerød, hvilket gælder for resten 
af facaden opefter. De næste tre etager træder frem som lange bånd af murfla-
der, hvor båndvise fordybninger i murfladen over hver etage afbryder fladeka-
rakteren. Disse fordybninger i bunden er belagt med kæder af blådæmpede vin-
getegl, og ud for trappeopgangene i første sals niveau svinger dette bånd af vin-
getegl sig op i et bueslag, hvorunder man finder en slags karnap eller udbuling 
på facaden, som rummer et par vingeformede vinduer. Ellers er det samme tra-
ditionelle, hvidmalede, trefagsvindue med lodrette sprosser gentaget parvist og 
symmetrisk på hele den lange facade på hver side af trappeopgangenes lodlinjer. 
Mellem de to sidste etager viser trappeopgangen sig som en muret halvsøjle 
flankeret af sekskantede vinduer. I den sidste etage, den fjerde, optræder atter 
murede, karnapagtige udbulinger på facaden, men nu parvist og i større forma-
ter. Desuden er disse par placeret, så de flankerer opgangens lodlinje. I hver af 
disse konvekse flader ses en dør og et hejseværk, mens resten af etagens mur-
flade kun er forsynet med diminutive kvadratiske vinduer. 

I karreens endepartier og hjørner ses betydelige afvigelser fra denne skematik, 
og posthusets klump er æstetisk set et kapitel for sig med sine skulpturelle tage i 
blådæmpede vingetegl og forskellige kviste. Især mod karreens hjørner afbalan-
ceres dens stærke horisontale linjer af tårnlignende konstruktioner i tegl med 
rullemotiver og udbulinger, og på hjørnet af Zaanstraat og Hembrugstraat ses 
en cigarformet karnap. Den lille plads ud til Hembrugstraat har lavere bygnin-
ger kronet med mansardtage, og her er tagene tækket med røde vingetegl, og 
kronen på værket er her et markant tårn med et højt og aflangt, kurvet pyrami-
despir beklædt med bæverhaler i tegl. Endelig ses hist og her på facaderne natu-
ralistiske relieffer i tegl og sten udført af kunstneren Hildo Krop. 

Denotation er kun sporadisk til stede på Het Schips mure, i form af Krops reli-
effer, og enhver form for konventionelt dekorationsprogram med antikrecepti-
on er forbigået. Eksemplifikation behersker til gengæld store dele af karreen: 
Bygningens horisontale orientering er eksemplificeret i kraft af gesimserne og 
blændingernes gentagne markante linjeføringer, som er spejlet en miniature i de 
entydigt vandrette sprosser i vinduerne, og selve det grundlæggende symmetri-
ske facadeskema med opgangen som lodlinje eksemplificerer gridsystemet som 
rytmisk organiserende faktor og ordensprincip. Den systematiske grønne farve-
sætning af hoveddørene og de forskellige grafiske kontrasteffekter, der er opnå-
et på et detaljeniveau i bemalingen, eksemplificerer de respektive farver og de 
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underliggende geometriske figurationer. Endelig eksemplificerer de mange af-
rundede murstenspartier, murede karnapper og tårnkonstruktioner med rulle-
motiver plasticitet i sig selv, og denne fornemmelse for plasticitet indgår i et 
komplekst samspil med den taktile appel, som murstensmurene udsender. Tak-
tilitet bliver dermed også eksemplificeret som tema. Vi kan altså konstatere, at 
nok er eksemplifikation til stede til overmål i Het Schip, men eksemplifikatio-
nen fordeler sig på mange forskellige aspekter af bygningens fremtrædelses-
form. 

I tilfældet Het Schip er der desuden en overbevisende kausalitet mellem ek-
semplifikation og ekspression: Opdyrkelsen af den horisontale dynamik i byg-
ningskroppen er afgørende for den metaforiske opfattelse af bygningen som et 
skib, men uden samspillet med den lige så effektfulde eksemplifikation af pla-
sticitet ville aktiveringen af maritime konnotationer ikke være så stabil. Ligele-
des lader de sære tårnkonstruktioner sig nemt forstå som udkigsposter, kikken-
borge eller kommandobroer, hvilket igen forstærker den maritime tematik. I 
tilgift oplever vi ekspression af enkeltdele såsom karnappen, der lader sig be-
skrive som en cigar, og opgangenes todelte vinduer på første sal, der lader sig 
beskrive som et par vinger eller et bølgeskvulp. Flere metaforiske eksempler er 
legio i bygningskomplekset, der også fik tilnavnet Arbeiderspaleis, ‘arbejderpa-
ladset’, og for de flestes vedkommende spiller bevægelsesmotiver en afgørende 
rolle. Disse bevægelsesmotiver åbner desuden for allusioner til barokkens faca-
dekultur med dens illusionistiske animering af murmasserne. Ekspressionismen 
lever altså op til sit navn, for så vidt som den faktisk giver ophav til en rigdom 
af metaforer. 

Hvad angår de syntaktiske og semantiske kriterier, så lader langsiden mod 
Zaanstraat, med dens modulagtige facadeafsnit, sig i nogen grad omsætte til 
syntaktiske størrelser. Hovedparten af bygningsmassivet unddrager sig dog syn-
taktiske reduktioner, og semantisk er bygningsværket uudtømmeligt, da enhver 
forskel i murstenenes farve, brænding, overflade og patinering er af betydning 
for den æstetiske oplevelse og for symboliseringen. Det kan man forvisse sig om 
på en meget håndgribelig måde, eftersom de reparationer og udskiftninger af 
murværket, som er foretaget i de senere år, ikke mindst takket være en Keeping 
It Modern-bevilling fra Getty Foundation i 2016, skiller sig ud fra originalsub-
stansen. På trods af stor omhu vil selv den mest akkurate tilnærmelse til teglets 
farvetone og brændingsgrad ikke give samme resultat som det oprindelige, og 
dertil kommer forskellen i patineringsgrad. 
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Man kan argumentere for, som Thomas Bo Jensen gør det i sin undersøgelse af 
ekspressionismens murværk, at murstenen i sit væsen balancerer mellem ab-
straktion og gentagelse på den ene side (fænomener med potentiale for eksempli-
fikation) og det ufuldkomne og skyggedannelsen på den anden side (fænomener, 
som unddrager sig eksemplifikation, og som har høj semantisk tæthed).291 Inden 
for ekspressionismen viser begge disse dimensioner sig og er konstituerende 
faktorer i æstetikken, men det er afgørende for ekspressionismens symbolise-
ringspotentiale, at det stokastiske element knyttet til stoflighed og taktilitet 
fastholdes – hos Jensen, i forlængelse af Ruskin, formuleret som ufuldstændighe-
den og skyggen: 

“Konklusionen på dette må blive, at ‘murstenens ornamentale vilje’ kan 
udfoldes med en hvilken som helst standardiseret mursten, blot den ikke 
fremstår med den glathed der kendetegner den såkaldte maskinsten.”292 

På trods af åbenlyse syntaktiske potentialer i store afsnit af den regelrette faca-
dekomposition spænder den uudtømmelige semantiske differentiering i stoflig-
hed og patinering altså ben for enhver ambition om at omsætte Het Schip til 
notation: En nok så originaltro genopførelse af karreen vil aldrig kunne repro-
ducere den del af bygningsværkets oprindelige symbolisering, som er af seman-
tisk art. 

 

EINSTEINTURM 

Opdyrkelsen af teglstenens ekspressive potentiale var blot én af mange strategi-
er, som kan forbindes med den ekspressive impuls på arkitekturscenen omkring 
1920. Med observatoriet Einsteinturm (udkast 1917, opført 1919-21) på Tele-
grafenberg i Potsdam satte Erich Mendelsohn sig et aftryk i tiden, som ikke lig-
ner nogen anden bygning fra perioden. Her har vi med en sælsom bygning at 
gøre, hvis bløde, frit formede bygningskrop ikke besidder én eneste ret linje. 

Bygningen lader sig besigtige hele vejen rundt, hvilket tydeliggør, at bygningen 
er strengt symmetrisk i længdeaksen, men ikke i breddeaksen. Bygningsværket 
kan med en vis ret inddeles i en base og et tårn og udgår fra en kælderetage, som 
er delvist gravet ind i bakken. Her finder man på hver langside kældervinduer 
 
291 Thomas Bo Jensen, Murstenens ornamentale vilje (PhD diss., Kunstakademiets Arkitektskole, 
2001), 30–3. 
292 Ibid., 33. 
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placeret i den skrå flade. I den ene ende af det nærmest ovale plateau åbner 
indgangspartiet sig med en trappe og et ankomstområde, en terrasse, som er 
udhulet i selve bygningsmassivet, hvis tykke mure bliver til en slags knibtangs-
formet balustrade omkring forpladsen. Indgangspartiet krones af en lille, flad 
hætte i zink, og så rejser tårnet sig. I den modsatte ende ses en halvrund, lidt 
højere bygningsdel end indgangspartiet, og den er inddelt i en hovedetage efter-
fulgt af en mindre, mezzaninagtig etage. I enden af dette apsislignende parti er 
en række vinduer indfældet i dybe, skålformede nicher i bygningskroppen. Også 
denne ende krones af et meget lavt tag i zink. To vandspyer skyder sig ud fra 
observatoriets sider. Selve tårnet lader sig vanskeligt beskrive etagevis, men har 
fire niveauer af vinduesfag samt et yderligere niveau med en balkon for til slut 
at blive kronet af en halvcirkulær, drejelig kuppel med åbningsmekanisme for 
stjernekikkerten. Tårnet har en markant frontalitet i samme retning som ind-
gangen, og denne virkning understøttes af, at de små vinduer er placeret i de 
runde hjørner i denne retning. Dertil ændrer murfladerne på tårnets sider ka-
rakter på disse frontale hjørner, hvor små, rytmisk afvekslende recesser på run-
dingerne giver indtryk af, at facaden har to lag, og at det øverste lag er hæftet på 
de runde hjørner fortil. Ellers er fronten af tårnet vinduesløs og træder frem 
som én lang skålformet niche. Bagsiden er også tom, men har en svag, trekantet 
udbuling øverst. Hele anlægget er pudset i en gullig, flødefarvet nuance. Den 
plastiske udformning af facaderne betyder, at alle vinduer har meget få rette 
linjer og er tilpasset den lokale situation i murforløbene. 

Vi møder intet spor af denotation i Einsteinturm. Her er det en verden af fri, 
organisk formdannelse, som møder øjet, og eksemplifikation er fremherskende: 
Både plasticitet og farve er eksemplificeret, og dertil kan man tilføje, at bygnin-
gens langstrakte karakter, som følger en symmetriakse, påkalder sig en op-
mærksomhed, som kan kaldes eksemplifikation. I og med, at Einsteinturm er 
symmetrisk omkring længdeaksen, hvorom længdepartierne spejler sig, men 
ikke omkring breddeaksen, fører dette forhold til et øget fokus på bygningens 
frontalitet og processionsakse. Placeringen af vinduerne i tårnet forstærker 
denne eksemplifikation af frontalitet. Ydermere fører samvirkningen mellem 
plasticitet, frontalitet og retningsbestemthed til en berettiget allusion til barok-
kens rumkunst uden, at leddelingen og detaljeringen dog overhovedet indfrier 
en forventning om et barokt skema med afsæt i de antikke søjleordener. Virk-
ningen, som vi oplever omkring Einsteinturm, er snarere et kondensat af ba-
rokkens formning af rumoplevelsen, som på samme tid blev afdækket og kon-
kretiseret af kunsthistorikere som Heinrich Wölfflin og Hans Sedlmayr, men er 
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ganske løsrevet fra den barokke konventionalitet, som selv Looshaus bærer spor 
af. 

Her ser vi, at bygningsværkets detaljer besidder høj semantisk tæthed, da næ-
sten alle vinduer er unika i udformning, mens bygningens overflade besidder 
lav semantisk tæthed, da den er relativt ensartet. Faktisk tjener ensartetheden i 
overfladen samt dens bemaling til at maskere, at Einsteinturm er sammensat af 
forskellige konstruktionsteknikker, murværk og beton, og til at nære illusionen 
om, at bygningsmassivet er opført helt i beton. Både stoflighed og patinering 
tilsidesættes til fordel for den æstetiske tilsynekomst som en heldragt af farve 
og form. Dette er et allusorisk fænomen, som altså muliggøres af en monoton 
udførelse og en imitation af betonens plastiske egenskaber. 

På grund af den høje forekomst af eksemplifikation er det nærliggende, at Ein-
steinturm kan give anledning til ekspression, men her er det ikke stenbrud eller 
andre geologiske markører, som trænger sig på som kandidater. Finishen på 
Einsteinturm er nemlig så kontrolleret, at selv barokkens opvisninger udi 
svungne og dynamiske stensætninger udført med høj præcision i tilhugningen 
har større semantisk ladning end Mendelsohns organiske arkitektur. Plasticite-
ten i Einsteinturm er åbenlyst kunstig og underordnet et symmetriprincip, 
hvilket alt i alt udelukker direkte associationer til naturens rige, og desuden 
savner overfladen den råhed, som kunne bestyrke naturmetaforik. I stedet fal-
der tanken på plastikmaterialer, støbeforme og industrielle processer som rå-
materiale for metaforik; dog kan en sandbanke godt tjene til at beskrive under-
delen af bygningsmassivet. 

 

GLASARKITEKTUREN 

Den rige tilstedeværelse af eksemplifikation i Einsteinturm danner mønster for 
en generel tendens i den ekspressionisme, som ellers mere så dematerialisering, 
ikke ophobning af masser, som sit projekt. Ekspressionismen var en meget he-
terogen størrelse hvad angår mål og midler, og “Expressionism is a permanent 
and recurrent tendency in modern architecture” snarere end en programmatisk 
bevægelse.293 

 
293 Colquhoun, Modern Architecture, 89. 
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En række forskellige tyske arkitekter fandt – animeret af Paul Scheerbarts skrift 
om Glasarchitektur fra 1914 – i glasarkitekturen og i de nymodens materialer et 
afsæt for formuleringen af en ny arkitektur, hvori transparens, rytme og dyna-
mik skulle muliggøre en tilnærmelse mellem bygningskunsten og samfundet. 
Krystallen blev en metafor, hvori både åndelige og materielle bestræbelser på 
renselsen af kultur og arkitektur kunne konvergere.294 Bruno Tauts byggede og 
skitserede glasfantasier var den mest vidtgående praksis i den retning, som blev 
materialiseret i hans glaspavillon til Deutscher Werkbunds udstilling i 
Köln i 1914. 

På tværs af et udtryksregister, som varierede fra det massive og taktile til det 
vægtløse og uhåndgribelige, er eksemplifikationen af materialitet og orientering 
et særkende inden for ekspressionismen. Både Erich Mendelsohn, Michel de 
Klerk, Hans Poelzig, Fritz Höger, Rudolf Steiner og Walter Gropius, samt P.V. 
Jensen-Klint hertillands, søgte at fravriste materialet dets hemmeligheder, som 
skulle åbenbares for alverden. I Tauts projekter er den både stoflige og metafo-
riske tilnærmelse til naturen direkte konstaterbar, i form af bjergmassiver, 
bjergkrystaller, iskapper og deslige, men hans få realiserede værker fra denne 
fase af hans karriere hæmmer muligheden for en rimelig analyse. 

“Glaspladernes betydning fik en ny drejning. De var krystallens flade, det 
rene prisme. De betød lethed, transparens, konstruktiv dristighed. De var 
det diamentralt [sic] modsatte af sten eller tegl. De antydede en modtagelig 
overflade som øjets følsomme membran, mens tegl og sten var uigennem-
trængelige, en skorpe mod verden. De havde derfor for visse tyske arkitek-
ter en betydning, som grænsede til det mystiske.”295 

Om det så gælder glas, mursten eller beton, da indvarslede ekspressionismen en 
tid, hvor bestemte egenskaber ved den æstetiske oplevelse stod til at blive selve 
bygningskunstens pejlemærke og indhold på bekostning af andre egenskaber. 
Ludwig Mies van der Rohes forslag til en skyskraber i Friedrichstrasse i Ber-
lin fra 1921, som skulle rejse sig, helt i glas, fra en symmetrisk grundplan formet 
som et snefnug eller en isblomst, er det bedste vidnesbyrd om eksemplifikatio-
nens fremmarch. Og som bekendt virker eksemplifikation netop gennem selek-

 
294 Rosemarie Haag Bletter, “The Interpretation of the Glass Dream–Expressionist Architecture 
and the History of the Crystal Metaphor,” Journal of the Society of Architectural Historians 40, 
no. 1 (March 1981). 
295 Robert Hughes, Det chokerende nye: Kunsten og forandringernes århundrede, oversat af Brigitta 
Reiter (København: Samlerens Forlag, 1981 [London 1980]), 175. 
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tiv, koncentreret omgang med formelle virkemidler. Derved var perioden en 
generalprøve på i hvert fald ét afgørende træk ved modernismen; nemlig det at 
eksponere og dramatisere en bygnings materialitet, rytme eller orientering ved 
at gøre den til selve opgaven – i form af eksemplifikation. Til gengæld er ek-
spressionismens stillingtagen til nødvendigheden af at eksemplificere formel, 
geometrisk orden mere uklar, hvorfor periodens forsøg på genforening med na-
turen ikke lader sig sammenligne med for eksempel de franske ‘revolutionsarki-
tekter’ og deres optagethed af geometrisk strenghed. 

Eftertidens dom over ekspressionismen har mere bestået i at definere bevægel-
sen negativt, som mangel eller afvigelse, snarere end som et æstetisk udsagn i 
egen ret.296 Denne negative reception blev allerede formet under modernismen, 
hvor Sigfried Giedion i Space, Time and Architecture skrev, at “[t]he expression-
ist influence could not be a healthy one or perform any service for architec-
ture.” Med klar adresse til Mendelsohn og hans Einsteinturm kommenterede 
Giedion,297 at sådanne arkitekter “built concrete towers as flaccid as jelly-
fish.”298 Ekspressionismens optagethed af skulpturel udtrykskraft og stærk 
symbolik var en sten i skoen for Giedion, hvis historiesyn mere gik i retning af 
at skabe en analogi mellem rumforståelsen inden for kubismen, særligt maleri-
et, på den ene side og modernismens abstrakte arkitekturformer på den anden. 
Samtidig var genopvækkelsen af den romantiske drøm om genforening med 
naturen via metaforik aldeles uvedkommende for det moderne projekt som 
gengivet af den teknologisk fascinerede Giedion. Deutscher Werkbund havde 
for en stund kunnet favne så forskelligartede aktivister som Peter Behrens, Jo-
sef Hoffmann, Henry van de Velde, Hermann Muthesius, Walter Gropius og 
Bruno Taut, men ekspressionismens eksistens, hvor kortlivet og heterogen den 
end var, tydeliggjorde de ideologiske og æstetiske brudflader, som huserede in-
den for Deutscher Werkbund, og derfor måtte den sættes i skammekrogen. “Be-
cause of such suppression two architectural movements, Futurism and Expres-
sionism, were surgically removed from our memory for thirty years.”299 

 
296 Iain Boyd Whyte, Bruno Taut and the Architecture of Activism (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1982), 1. 
297 Rosemarie Haag Bletter, “Expressionism and the New Objectivity,” Art Journal 43, no. 2 
(Summer 1983): 108. 
298 Giedion, Space, Time and Architecture, 486. 
299 Charles Jencks, Modern Movements in Architecture (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), 
13. 
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Derved nedtonede Giedion ikke bare de moderne aspekter af ekspressionismen; 
han overså også, at ekspressionismen lige så fuldgyldigt betjente sig æstetisk af 
eksemplifikation som den senere mainstream-modernisme – blot udsprang den-
ne uglesete eksemplifikation af plasticitet snarere end af fladekunst. 

Nu er vi ved vejs ende i indkredsningen af den æstetiske symbolisering i den 
tidlige modernismes arkitektur. Det skulle gerne stå klart, at lige som Looshaus 
kan siges at stå med fødderne plantet i traditionen og med hovedet vendt mod 
fremtiden, står perioden i et vadested i æstetisk henseende. Denotation er sta-
dig fremherskende i Chicago-skolen og i den ornamentale art nouveau, som 
begge er strømninger båret af et organisk, syntetiserende syn på skabelsen af 
arkitektur, men i den ligeledes organiske ekspressionisme begynder denotatio-
nen at vige til fordel for den eksemplifikation, som også dominerer i bygninger-
ne af Charles Rennie Mackintosh og Adolf Loos. Med de analyserede bygninger 
som vidner konstaterer vi ligeledes i løbet af disse tre årtier, hvorledes den se-
mantiske tæthed falder, jo mere arkitekturen fjerner sig fra den traditionelle 
byggeskik med dens sammensathed af håndværksteknikker og i stedet bliver 
enten udført i ét stof – beton eller glas – eller udført som en imitation af én stof-
lighed. Til gengæld er billedet mere mudret, hvad angår den syntaktiske tæthed, 
som varierer fra bygning til bygning selv inden for samme stilperiode eller årti. 
Maison Coilliot og Majolikahaus er helt samtidige, men der er en afgrund til 
forskel i graden af syntaktisk tæthed i facadens organisering. Hovedindtrykket 
skulle derfor gerne være, at den æstetiske indkapsling og rendyrkelse af formel-
le egenskaber ved arkitekturen, som vi kalder eksemplifikation, melder sig med 
stadigt større kraft i løbet af denne tidlige fase – for til slut, i ekspressionismen, 
at dominere det æstetiske udtryk helt og holdent. 
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5 MODERNISMEKRITIKKENS 
ÆSTETISKE GENSTANDSFELT OG 
OMFANGSLOGIK 
 

or så vidt som arkitekterne fra de første årtier af 1900-tallet ikke – af deres 
samtid – blev opfattet som fuldgyldige medlemmer af modernismens bro-
derskab, så blev disse arkitekters betydning for modernismens tilblivelse 

ligeledes ignoreret af eftertiden. Dermed kan vi paradoksalt nok identificere en 
spejlingseffekt mellem den udvælgelse af hovedstrømninger og hovednavne, 
som modernismens tidlige bannerførere foretog omkring 1930, og den udvæl-
gelse af kritisable arkitekter og bevægelser, som modernismekritikerne foretog 
omkring 1970. 

 

I INTERNATIONAL STYLE —UDSTILLINGEN I NEW YORK 1932 SOM KOMPAS 
Med deres skelsættende udstilling om International Style på Museum of Mo-
dern Art i New York i 1932 definerede de to kunsthistorikere og kuratorer Hen-
ry-Russell Hitchcock og Philip Johnson den moderne arkitektur med et sæt 
formalistiske kriterier, som dernæst blev retningsgivende for udvælgelsen af 
hovedpersoner. De nedtonede de sociale og teknologiske dimensioner af mo-
dernismens program til fordel for den æstetiske oplevelse af denne nye arkitek-
tur, som de sammenfattede i de normative principper om fravær af dekoration, 
bygningen som vægtløst volumen og indførelsen af en ny kompositorisk orden. 
Den funktionalistiske dagsorden var sekundær. Selvom udstillingen ikke hæv-
dede at være det sidste ord om den moderne arkitektur, blev dens stilkriterier 
og heltegalleri strømpile for eftertidens vurdering af væsentlig og uvæsentligt 

F 
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inden for modernismens arkitektur. Samtidig gav udstillingen navn til stilpræ-
dikatet International Style, som helt op i 1960’erne blev brugt om dels den de-
materialiserede arkitektur i glas og stål, dels den hvide, kubiske og blokagtige 
arkitektur i beton. Fire navne fyldte mere end nogen anden arkitekt på udstil-
lingen: Le Corbusier eller Charles-Édouard Jeanneret (sammen med Pierre 
Jeanneret), Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe og J.J.P. Oud. Centrale 
aktører var udeladt, også selvom de var aktive i CIAM eller på Bauhaus, men 
dog omtalt – det gælder for eksempel Hannes Meyer, Pierre Chareau og Gerrit 
Rietveld. Rudolph Schindler var både udeladt og uomtalt. De mest vidtgående 
avantgarder, neoplasticismen (De Stijl-gruppen) i Holland og konstruktivismen 
i Sovjetunionen, var slet ikke repræsenteret på udstillingen – måske fordi de 
mere eller mindre i 1932 var et overstået kapitel som aktive organisationer be-
tragtet. Med undtagelse af konstruktivismen blev de dog, sammen med ekspres-
sionismen, indrømmet en plads i Johnsons skitsering af modernismens forhi-
storie, hvor også Sullivan, Mackintosh, Wagner og Loos fik plads sammen med 
Peter Behrens og mange andre forløbere eller “half-modern architects”, som 
Johnson kalder dem.300 

Hvorom alting er, så blev disse fire arkitektnavne promoveret i både det kata-
log, som ledsagede udstillingen, der faktisk blot hed Modern Architecture: Inter-
national Exhibition, og i den manifestagtige bog, som bar navnet International 
Style: Architecture Since 1922.301 Frankrig, Tyskland og Holland blev udråbt til 
den moderne arkitekturs arnesteder par excellence,302 og denne eurocentrisme 
var gængs blandt tidens historiografer.303 Men der er små forskelle på de to pub-
likationer: I det faktiske katalog er Frank Lloyd Wright indlemmet i det lille 
panteon, som dermed vokser til fem navne, og en håndfuld andre amerikanske 
arkitekter har også fået separat omtale. Wrights udelukkelse fra den mere ind-

 
300 Philip Johnson, “Historical Note,” in Modern Architecture: International Exhibition, New 
York, Feb. 10 to March 23, 1932 (New York: Museum of Modern Art, 1932), 19. 
301 “In 1932 Miës, Le Corbusier, Oud, and Gropius who were the chief pioneers are still the lead-
ing modern architects.” Ibid., 20. 
302 “The importance of Le Corbusier’s work alone gives France a place with Holland and Ger-
many in the leadership of modern architecture.” Philip Johnson and Henry-Russell Hitchcock, 
Jr., “The Extent of Modern Architecture,” in Modern Architecture: International Exhibition, New 
York, Feb. 10 to March 23, 1932 (New York: Museum of Modern Art, 1932), 21. 
303 “A disturbing Eurocentric bias has been evident in almost all received histories of modern 
architecture, from Gustaf Adolf Platz’s Die Baukunst der neuesten Zeit of 1927 to Reyner Ban-
ham’s Theory and Design in the First Machine Age of 1960, to which this account has always been 
indebted.” Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, Fourth Edition (London: 
Thames & Hudson, 2007), 7. 
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flydelsesrige bog, hvor den moderne stil blev formuleret, er slående. Det ændrer 
dog ikke ved den kendsgerning, at Hitchcock og Johnsons kanonisering – med 
Wright som blind passager – satte kursen for eftertidens orientering i den mo-
derne arkitektur i flere årtier bagefter. Gropius og Le Corbusier blev tidligt an-
erkendt som ledestjerner. Det tog længere tid for Mies at opnå helt samme be-
rømmelse, hvilket Johnson beklagede sig over, men netop Johnsons utrættelige 
promovering af mesteren Mies bar til sidst frugt, og i årene op til og lige efter 
Mies’ død i 1969 udkom fem monografier om ham. Kun Oud led en anden og 
mere krank skæbne ved helt at blive detroniseret som ægte modernist. Han 
blev marginaliseret dels på grund af mangeårig inaktivitet, dels grundet John-
sons mishag mod ham som følge af dennes genoptagelse af et dekorativt form-
sprog. Det førte til, at Johnson skrev ham helt ud af historien efter 1945. 
Wrights formkurve for berømmelse gik i den diametralt modsatte retning, for 
han fik et comeback ikke længe efter udstillingen, og frem til hans død i 1959 
tiltog hans ry kun i styrke. 

Samtidig stod Hitchcock og Johnson ikke alene med deres formalisme. Sigfried 
Giedion, som ellers hældede mere til den funktionalistiske fortolkningsmodel, 
var optaget af den nye rumligt æstetiske kultur, som blev født med modernis-
men. Og Emil Kaufmann, som ligesom Giedion søgte at gøre modernismens ar-
kitektur til den næste logiske og uafvendelige drejning i historiens store dialek-
tiske og deterministiske hjul, fandt formelle æstetiske og kompositoriske paral-
leller mellem de franske ‘revolutionsarkitekter’ og Le Corbusier. 

Udstillingen i 1932 er ingenlunde sandheden om modernismens arkitektur, og 
det skævvredne fokus, som fulgte i kølvandet på kuratorernes partiske selektion 
i form af en mægtig virkningshistorie, er med rette blevet kritiseret. Som sup-
plement til de mere funktionalistiske strømninger og som et normativt udsagn 
om modernismens æstetik er resultatet af Hitchcock og Johnsons parløb i 1932 
dog stadig vedkommende, og særligt interessant er det, at kritikerne af den mo-
derne arkitektur fire årtier senere kalkerede Hitchcock og Johnsons præferen-
cer, når det gjaldt om at udpege den problematiske form for arkitektur. For mo-
dernismens kritikere, der stod ansigt til ansigt med den internationale stils 
sejrsgang i efterkrigstidens globale arkitektur, var det nemlig hverken jugendsti-
len, ekspressionismen eller de andre eksperimenterende stilretninger, som ud-
gjorde den æstetiske anstødssten. Dermed gentog de i rigt mål den eksklusions-
mekanisme og den snævre modernismeopfattelse, som bogen fra 1932 havde 
knæsat med sit fokus på fire arkitekter fra tre europæiske lande. I det omfang, 



 

144 
 

at marginale fænomener som Chicago-skolen, jugendstilen og ekspressionismen 
var omtalt hos modernismekritikerne, blev disse mødt med velvilje – som byg-
gesten til en fortælling om, at modernisternes lederskikkelser kunne have be-
trådt en anden og mere attraktiv vej. Den snævre udvælgelse fra 1932 blev på 
den måde fastholdt som en selvopfyldende profeti. For eksempel forblev både 
neoplasticismen og konstruktivismen mestendels upåagtet af modernismekriti-
kerne. Til gengæld blev andre, nye og samtidige, strømninger taget op på lige 
fod med de gamle og underkastet samme kritik. Det gælder især den såkaldte 
brutalisme i eksponeret beton, som først opstod i 1950’erne, og som æstetisk set 
lå helt uden for det begrebsapparat, som Hitchcock og Johnson havde stablet på 
benene i 1932. 

Når afhandlingen her tager udgangspunkt i modernismekritikken, følger priori-
teringen fra 1932-udstillingen til dels med som blind passager. Derfor er det på 
sin plads at tydeliggøre, at Hitchcock og Johnsons fokusering, trods dens mang-
ler, har dannet forlæg for min udvælgelse af hovedpersoner her i afhandlingen. 
Derfor udgør Mies, Gropius og Le Corbusier det afgørende persongalleri, mens 
Wright er taget med på lige fod – dels fordi han faktisk spillede en hovedrolle i 
selve udstillingen i 1932, dels fordi også hans arkitektur blev mål for senere kri-
tik. Oud er udeladt fra undersøgelsen, fordi han gled ud af historien og ikke fik 
nogen betydning for efterkrigstidens debatter overhovedet. Samtidig harmone-
rer den formalistiske synsvinkel godt med Goodmans begrebsapparat, hvor det 
handler om at identificere konkrete egenskaber ved det æstetiske værk, som 
udløser forskellige former for symbolisering. Fokuseringen i mine følgende ana-
lyser af bygningsværker er derfor kun rettet mod en bygnings eksteriør og me-
stendels med arkitekturens formelle egenskaber og virkninger som afsæt for en 
kortlægning af bygningernes æstetiske symbolisering. 

 

II DEN ÆSTETISK ORIENTEREDE MODERNISMEKRITIK OMKRING 1970 
I indeværende afdeling af afhandlingen skifter jeg altså fremgangsmåde og lader 
mig nu lede af den historiske modernismekritik – mere præcist af den æstetisk 
orienterede historiske modernismekritik, som stillede skarpt på bygninger sna-
rere end byplaner. Udvalget af bygningsværker følger fremover dels vægtningen 
i disse historiske kilder, dels supplerende hensyn til nuanceringen af en arki-
tekts æstetiske indsats, hvor det er påkrævet. Dette hensyn kommer især til 
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udtryk i brugen af en række formalistiske og arkitekturfænomenologiske sup-
plementer. Men igen må det understreges, at undersøgelsen her ikke tillægger 
arkitektens intention værdi som æstetisk prøvesten. Af overskuelighedsgrunde 
er det tidslige punktum for dækningen af modernismekritikken sat med udgi-
velsen i 1989 af Prins Charles’ A Vision of Britain. 

Som nævnt i indledningen forbigår jeg de byplanorienterede, sociologisk eller 
psykologisk orienterede modernismekritikker til fordel for de æstetisk oriente-
rede. Ligeledes er undersøgelsen ikke rettet mod modernismeinterne kritikker 
som for eksempel J.J.P. Oud, Lewis Mumford, Frank Lloyd Wright, Poul Hen-
ningsen eller Kay Fiskers betænkeligheder og forbehold over for dele af moder-
nismens program. Omsving i favoriseringen af bestemte arkitekter eller kølnin-
gen af begejstringen for modernismens mere rationalistiske sider hos de leden-
de kronikører såsom Hitchcock og Giedion er heller ikke dækket her. Tilsva-
rende er kritikker rettet mod modernismen i dens sene fase fra kunstnere så-
som Asger Jorn og Hundertwasser udeladt fra undersøgelsen. 

De to primære omdrejningspunkter for undersøgelsen er to bøger, som rager op 
fra feltet af modernismekritikker ved begge at have nået et kolossalt publikum 
af både fagfolk og lægfolk og ved begge at have en monumental virkningshisto-
rie: Den første var Robert Venturi, Steven Izenour og Denise Scott Browns 
Learning from Las Vegas (1972), som i 1977 blev udgivet i revideret form og med 
en undertitel som Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architec-
tural Form,304 mens den næste var Charles Jencks’ The Language of Post-Modern 
Architecture (1977), som siden er udkommet i syv reviderede udgaver for at 
kunne følge trop med postmodernismen og være dens kulturelle seismograf.305 
Sammenholdt med PhD-afhandlingen Modern Movements in Architecture de-
monstrerer bogen Jencks’ dobbelte aktivisme, som med afsæt fra litteraturkriti-
ske, semiotiske og æstetiske positioner både omtegner billedet af fortiden og 
kommenterer samtiden. 

 
304 Det er ene og alene denne andenudgave, som danner basis for diskussionen her i afhandlin-
gen. Førsteudgaven blev hurtigt en bibliofil sjældenhed, mens andenudgaven, med sit håndter-
bare format og billigere pris, lige siden udgivelsen har solgt i store oplag og har formet bogens 
virkningshistorie. 
305 Det er kun første- og andenudgaverne, som danner basis for diskussionen her i afhandlingen. 
I de senere udgaver var det ikke primært den modernismekritiske komponent, men den sam-
tidsdiagnostiske, som blev ført ajour. 
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Ligesom modernismen selv er modernismekritikken fortsat en aktiv bevægelse, 
som ikke er overstået, men da afhandlingen her er et retrospektivt projekt, ikke 
en samtidsdiagnose, og da virkningshistorien af disse aktuelle udgivelser kan 
være svær at pejle, må læseren søge forgæves efter dem her. Det gælder værker 
som Malcolm Millais’ Exploding the Myths of Modern Architecture (2009), som i 
en ekstremt polemisk form kolporterer for længst punkterede myter om mo-
dernismen for at kunne forlænge skyggeboksningen,306 og matematikeren Nikos 
A. Salingaros’ talrige anklager mod modernismen for at forbryde sig mod et 
evigt skønhedsideal, hvis gyldighed og lovmæssighed kan forklares matema-
tisk.307 Bekrigelsen af modernismen har desuden vundet indpas i den neu-
roæstetiske lejr, hvor hjerneskanning og eye tracking anvendt komparativt hæv-
des at bevise, at modernismen er fattigere på stimuli end den traditionelle byg-
ningskunst. Visse meningsmagere mener endda i ramme alvor, at hjerneskader 
hos den første generation af modernister, som havde taget del i 1. verdenskrig, 
forvrængede arkitekternes perception og virkelighedsopfattelse og dermed 
skabte en patologisk arkitekturform på basis af et sygdomsbillede. Denne vrang-
forestilling blev dernæst accepteret som almen æstetisk norm, hævdes det.308 
Afhandlingen her skriver sig op imod denne tendens i tiden, da jeg mener, at 
aktiveringen af Goodman giver os mere nuancerede svar på spørgsmålet om den 
moderne arkitekturs æstetiske egenart. 

Venturi og Scott Brown på den ene side og Jencks på den anden side angriber 
hver for sig forskellige stilretninger inden for modernismen og har ikke fælles 
fodslag. Førstnævnte par kredser om den sene, ekspressive og skulpturelle mo-
dernisme i form af brutalismen, mens Jencks retter skytset mod formalismen i 
den internationale stils modulbyggeri af glas og stål og hos den sene Wright. 
Dertil kommer en lang række andre modernismekritikker, primært af britisk 
herkomst, som spiller en mere perifer rolle i det følgende. 

 

  

 
306 Malcolm Millais, Exploding the Myths of Modern Architecture (London: Frances Lincoln, 
2009). 
307 Nikos A. Salingaros, A Theory of Architecture (Katmandu: Vajra Books, 2016). 
308 Ann Sussman and Katie Chen, “The Mental Disorders that Gave Us Modern Architecture,” 
Common Edge, August 22, 2017, https://commonedge.org/the-mental-disorders-that-gave-us-
modern-architecture/ 
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6 SYMBOLISERING OG 
BETYDNINGSDANNELSE I DEN 
MODERNE ARKITEKTUR 
 

I DEN INTERNATIONALE STIL: MIES VAN DER ROHE OG MINIMALISMEN I GLAS 
OG STÅL 

harles Jencks er uden tvivl den mest teoretisk funderede af den gruppe 
æstetiske modernismekritikere, som er udvalgt her, og samtidig er hans 
teoretiske ærinde ikke uden visse fællestræk med Goodmans æstetik. Alle-

rede i sin første teoretiske udmelding, bogen Meaning in Architecture (1969), 
som blev redigeret sammen med George Baird, diagnosticerede Jencks en angi-
velig meningskrise i arkitekturen og belyste denne tilstand med et meget sam-
mensat begrebsapparat, som især var forankret i semiotiske og litterære model-
ler, men som samtidig havde et anstrøg af kantianisme og gestaltpsykologi i sin 
epistemologiske orientering.309 Uden at være en modernismekritik per se satte 
Meaning in Architecture spørgsmålet om arkitekturens semantiske kapacitet på 
dagsordenen på en måde, som åbenlyst identificerede et meningstab og en 
fremmedgørelse i samtidens arkitekturpraksis, som fordrede en semantisk gen-
opretning. Betydningsspørgsmålet inden for det æstetiske domæne optog altså 
både Jencks og Goodman på nogenlunde samme tidspunkt, og begge bevægede 
sig i omegnen af tegnteori og gestaltpsykologi, men Jencks’ engagement i arki-
tekturens æstetik har et ganske andet aktivistisk og polemisk sigte end Good-
mans forehavende.  

 
309 Charles Jencks and George Baird (Eds), Meaning in Architecture (London: Barrie & Jenkins, 
1969). 

C 
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“[O]ur perception is bent and shaped by codes based on previous experience”, 
skriver Jencks senere i sit hovedværk om postmodernismens arkitektursprog og 
spejler dermed Goodmans syn på perceptionen.310 Den betydningskrise, som 
Jencks så småt præsenterer i Meaning in Architecture, bliver nærmere karakteri-
seret i The Language of Post-Modern Architecture. Ifølge Jencks har arkitekterne 
tabt grebet om deres medies kommunikative funktion, og vi er endt i “a babble 
of tongues”, hvis forvirring kan ophæves ved fornyet fokusering på den konven-
tionsbårne omgang med arkitekturens kommunikative byggesten i form af me-
tafor, ord, syntaks og semantik.311 Den manglende folkelige accept af den moder-
ne arkitektur er for Jencks et krisetegn, som han tolker som et kollaps af arki-
tektens kommunikative formåen.312 

Jencks’ egen teori om arkitekturen som tegnsystem er et barn af sin tid, idet den 
kombinerer en rationalistisk indstilling til kommunikation med en udpræget 
litterær sensibilitet. De finere mekanismer i Jencks’ teori vil dog forblive ufor-
talte her, for dels lider hans projekt af en overdreven ambition om at kunne 
omsætte arkitektur til rationel kommunikation, dels er hans modeller for byg-
ningskunstens virkemåde i alt for høj grad afsmitninger fra litteraturteoriens 
verden, hvorfra begreber om ironi og dobbelttydighed uden at blinke blev hen-
tet ind for at lade sig applicere på bygningsværker. 

Selv hvis vi ser bort fra Jencks’ tegnteori og hans tidsbundne kommentarer om 
postmodernismen, er hans modernismekritik dog afgjort af stor værdi for for-
ståelsen af modernismens arkitekturforståelse og dens æstetiske virkemidler. 
Ikke mindst står det klart, at Jencks med sin identifikation af en æstetisk krise-
tilstand var på sporet af en afgørende udskiftning af normgrundlaget for arki-
tekturen, som hændte ved overgangen til modernismen, omend hans begrebs-
liggørelse af tilstanden skete på præmisser, som var mere litterære end arkitek-
toniske, mere sociologiske end filosofiske og mere partikulære end universelle. 
Samtidig betonede Jencks, ligesom Goodman, symbolet som æstetisk mindste-
enhed. 

Ifølge Jencks hvilede det nittende århundredes arkitektur på et stabilt seman-
tisk grundlag, som blev destabiliseret med modernismens komme.313 Som tegn 
forstået er arkitekturen for Jencks dog hverken naturlig eller konventionel, men 
 
310 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 44. 
311 Ibid., 39. 
312 Ibid., 7. 
313 Ibid., 73–5. 
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er langt mindre stabil og langt mere omskiftelig, hvilket blandt andet ses af de 
forskellige konnotationer, som er blevet de antikke søjleordener til del i forskel-
lige tidsperioder.314 Ifølge Jencks optræder arkitekturen i skikkelse af tre for-
skellige tegn: Det ikoniske, hvor bygningen opviser lighed med det betegnede, 
det indeksikale, hvor bygningen bærer spor af en begivenhed, og det symbolske, 
hvor kodningen af bygningen står i gæld til tidsbundne kulturelle konventioner 
og normer. 

Jencks’ tegnmodel, som er kalkeret over C.S. Peirces triade, er inkompatibel 
med Goodmans: Da Goodmans begreb om denotation ikke fordrer lighed mel-
lem tegn og betegnet, er det ikoniske tegn for snævert i sit gyldighedsområde. 
Indeksikalitet er for Goodman et uvedkommende kriterium, da det ikke udgør 
en reference og kan siges at være værkeksternt,315 mens det symbolske tegn i 
nogen grad kan indgå i en fællesmængde med de ekspressive og allusoriske 
aspekter hos Goodman. Eksemplifikation har ingen parallel i Jencks’ model. 

Det symbolske tegn er ifølge Jencks det fremherskende i arkitekturen, og han 
hævder, at metaforiske kortslutninger i denne kategori opstår som følge af, at 
modernismens arkitekter hævder at have visket tavlen ren og lagt det symbol-
ske stadium bag sig, men uforvarende stadig producerer bygninger, der udløser 
(utilsigtede) metaforer.316 Det efterlader spørgsmålet om, hvorledes, hvornår og 
under hvilke betingelser man kan siges at have vænnet sin perception til at ac-
ceptere den moderne arkitektur som et æstetisk udsagn, der er en integreret del 
af kulturen og samfundet. Det spørgsmål rækker langt videre end min undersø-
gelseshorisont, for Goodmans ærinde er ikke at lokalisere fremmedgørende 
elementer i kunsten eller arkitekturen i den hensigt at tage skridt til at udgræn-
se dem, men derimod at skærpe vor opmærksomhed over for de momenter, 
hvor vi står ansigt til ansigt med et æstetisk fænomen i det hele taget. 

 

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Lad os se på Jencks’ konkrete æstetiske indvendinger imod den moderne arki-
tektur. Han slår blandt andet ned på det ensemble af minimalistiske campus-

 
314 Ibid., 77. 
315 “Sometimes other relationships a building may stand in—for instance, to effects or causes of 
it—are mistaken for reference.” Goodman, “How Buildings Mean,” 649. 
316 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 58. 
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bygninger, som blev rejst fra 1943 til 1958 ud fra Ludwig Mies van der Rohes 
masterplan for Illinois Institute of Technology (IIT) i Chicago (1939-40). 
Han kommenterer kort misbilligende anlægget i sin afhandling fra 1973,317 mens 
kritikken tager til i konkrethed i den polemiske bog fra 1977.318 Her fremlægger 
Jencks en tykt sarkastisk og forceret ‘analyse’ af anlægget, hvor han identifice-
rer kraftværket som et kapel, da det har klerestorievinduer samt en kampanile, 
kapellet som et kraftværk, da det er en isoleret enhed næsten uden vinduer, og 
arkitektskolens bygning, S. R. Crown Hall, som rektors ‘tempel’, og konklusio-
nen lyder da som følger: 

“So we see the factory is a classroom, the cathedral is a boiler house, the 
boiler house is a chapel, and the president’s temple is the school of archi-
tecture, of course Mies didn’t intend these propositions, but his commit-
ment to reductive formal values inadvertently betrays them.”319 

Den overlagte og satiriske fejllæsning pointerer, at den strenge formalisme med 
dens ensartede modulopdeling og materialitet udvisker bygningernes typologi-
ske egenart. “[T]he purity of form leads to an inarticulate architecture”, skriver 
Jencks.320 

Venturi og Scott Brown går i en anden retning og betoner i stedet, at Mies’ para-
frasering af industriarkitekturen afviger fra den rigtige fabriksarkitektur, for 
eksempel Alfred Kahns værker, hvor vi møder en mere sammensat typologi: 

“Mies van der Rohe looked at only the backs of Alfred Kahn’s factories in 
the Midwest and developed his minimal vocabulary of steel I-sections 
framing industrial sash. The fronts of Kahn’s sheds almost always con-
tained administrative offices and, being early twentieth-century creations, 
were graciously Art Deco rather than historical eclectic. The plastic 
massing up front, characteristic of this style, grandly contradicted the skel-
etal behind.”321 

Men sandheden er nok ikke, at Mies har overset noget hos Kahn, men snarere, 
at han overlagt kun har taget bestik af den del af Kahns produktion, som arki-
tekten selv betegnede som “the business of building” i modsætning til “the art 

 
317 Jencks, Modern Movements in Architecture (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), 106–7. 
318 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 15–9. 
319 Ibid., 17–9. 
320 Jencks, Modern Movements in Architecture, 95. 
321 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 135. 
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of architecture”.322 Denne skelnen adopterede Mies selv, når han fremstillede 
sig selv som Baukünstler.323 

Mies har konciperet IIT-bygningerne som klare, kubiske eller rektangulære, 
kasseformede bygningskroppe udført i stål og glas og for en del bygningers ved-
kommende (ni laboratorie- og kollegiebygninger) som armerede betonkonstruk-
tioner med facadeskelet af stål med gult udfyldningsmurværk. I planlægningen 
af campus dikterede møblementet rumstørrelserne, som dernæst dannede for-
læg for bygningernes dimensioner, som i næste led definerede det universelle 
grid (24 x 24 fod) for hele universitetsområdet. Mies selv nåede at formgive to-
ogtyve bygninger på campusområdet. Lad os her følge Jencks’ udpluk af tre ka-
rakteristiske bygninger. 

Kraftværket er en fritstående, aflang og kasseformet bygning opført 1945-50 og 
udvidet 1964. Et kraftigt rammeværk i sortmalet stål omspænder og definerer 
hele bygningslegemet, som for restens vedkommende træder frem med udfyld-
ningsmurværk i gule mursten lagt i Kochs forbandt, og som afsluttes med et 
fladt tag. Langs bygningens hjørner og gesimslinje ses I-profilerede bærebjælker 
i stål, som i langsiderne træder frem som flade, mens de i gavlsiderne træder 
frem som fordybninger. Yderligere stålsøjler, som qua monteringen vender den 
smalle side udad, tjener til at inddele bygningens langsider og kortsider i taktfa-
ste fag. På langsiderne ses øverst, under tagfoden, og nederst, omtrent over 
stueplan, serier af båndvinduer. For enden, på den ene kortside, er bygningen 
via en rørføring forbundet med en høj, kegleformet skorsten i gule mursten. 

Kapellet på campus, som lyder navnet Robert F. Carr Memorial Chapel of St. 
Savior, er fra 1952. Den fritstående, kasseformede og simple bygning er som den 
eneste på campus opført i bærende murværk og fremstår med helt vinduesløse 
facader til tre sider. Den fjerde side rummer et stort indgangsparti i glas i hele 
facadens højde. Også her består bygningens facader af gule maskinsten opmuret 
i Kochs forbandt, og et andet lighedspunkt mellem bygningerne er fraværet af 
en defineret sokkel. Kapellet krones af et fladt tag, hvis inddækning skaber et 
omløbende, gesimslignende bånd, som står malet i en blygrå farve. 

Arkitektskolens bygning, nu benævnt S. R. Crown Hall (1950-56), er en byg-
ning i en helt anden og større skala. Den enetages og flade, kasseformede byg-
 
322 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 2. 
323 Kent Kleinman and Leslie Van Duzer, Mies van der Rohe: The Krefeld Villas (New York: 
Princeton Architectural Press, 2005), 62. 
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ning er opført som ren sortmalet stålkonstruktion beklædt med glas. Den rek-
tangulære bygningskrop har en langside og en kortside, som begge er taktfast 
inddelt i fag. Bygningens konstruktive system er eksponeret i form af fire gigan-
tiske ståldragere, som flugter med bygningens korte side, og som er placeret 
med regelmæssige intervaller, hvilket efterlader et par fag i hver ende af byg-
ningen mellem den sidste ståldrager og bygningens afslutning. Hallens hoved-
indgang på den ene langside er markeret i form af to svævende, stenbelagte 
platforme af varierende bredde, som er forbundet med trappetrin, og som bæ-
res oppe af stålsøjler i jorden. 

I ingen af disse tre bygningseksempler fra IIT’s campus finder vi denotation, og 
den samme konklusion gælder for Mies’ samlede indsats på campus: Denotation 
er endegyldigt skrinlagt som æstetisk strategi for arkitekten. Eksemplifikation 
er derimod til stede som et altomfattende princip og som orgelpunktet i arki-
tekturoplevelsen: Det grid og afledte modulsystem, som Mies’ lagde ud for hele 
campus, er eksemplificeret både i kraftværket og S. R. Crown Hall’s strukture-
rende skeletkonstruktion, i kapellets vinduesparti og tagkonstruktion og i flise-
belægningen på de to ‘svævende’ terrasser foran Crown Hall. Endvidere eksem-
plificerer det kontrastskabende gitterværk malet i sort eller blygrå disse farver, 
Crown Hall eksemplificerer transparens qua sin omfattende klimaskærm i glas, 
ligesom hallen eksemplificerer horisontalitet,324 og både kapellet og Crown Hall 
eksemplificerer frontalitet, men på to forskellige måder: Kapellets frontalitet er 
dels en funktion af de tre andre utilnærmelige, inaktive og nøgne murflader, 
dels en funktion af indgangspartiet, som genererer en symmetrisk længdeakse, 
mens frontaliteten i Crown Hall, som er fuldstændig symmetrisk på begge led-
der, ene og alene opstår på grund af de fremskudte, retningsgivende platforme 
på bygningens ene langside, der skiller sig markant ud ved at bryde med ople-
velsen af bygningen som en autonom, solitær enhed. Endelig eksemplificerer to 
af bygningerne, kapellet og Crown Hall, også symmetri, mens det karakteri-
stiske gule murværk, overalt på campus muret i samme forbandt, eksemplifice-
rer dette mønster. Indirekte blev denne eksemplifikatoriske effekt allerede be-
mærket – blot med andre ord – i den samtidige reception af IIT, for Reyner 
Banham fremhæver et citat i Architectural Design, juli 1952, af Mark Hartland 
Thomas, som skriver: 

 
324 Lagueux, “Nelson Goodman and Architecture,” 28. 
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“Mies takes the elements in a piece of building, and sets them together in a 
manner that is most characteristic of themselves, and in these positions 
they make space and architecture.”325 

Da facaderne på alle tre bygninger adlyder samme modulenhed og endda i vari-
erende omfang har serielle gentagelser af samme modul, fag, format eller kom-
ponent, har bygningerne så lav syntaktisk tæthed, at de let lader sig omsætte til 
notation. I semantisk henseende er konklusionen enslydende: Der er anvendt 
konstruktioner og materialer (stål, floatglas, maskinsten), som dels er industri-
elt formgivet for at mindske æstetiske udsving og for at leve op til samme tole-
ranceklasse, dels er forberedt til at unddrage sig patinering. Derfor har murfla-
derne en variationsløs farvetone, glasruderne har intet spil i overfladen, og kun 
svejsningerne (for eksempel på dragerne på S. R. Crown Hall), som sjældent er 
synlige, kan siges at være en variation, hvor håndens arbejde træder frem og 
besværliggør omsætning til notation. Denne undertrykkelse af en fejlkultur el-
ler af tilfældets magi (alt efter øjnene, der ser) er allerede indlejret i Jencks’ an-
klager, hvor han hævder, at Mies’ bygningers 

“extreme simplicity makes one hypersensitive to each inch of a structure 
and the Platonic form, with its transcendental pretension, demands utter 
perfection.”326 

En sådan trang til at kontrollere både bygningen som færdigt resultat og dens 
æstetiske efterliv er just, hvad fænomenologen Juhani Pallasmaa opfatter som 
hybris og fortolker symptomatisk som en afværgelse af vor dødsangst. Efter 
hans mening er materialesansen gået fløjten i forsøget på at bemestre bygnin-
gens videre færd mod evigheden, hvor den søges beskyttet mod stokastiske æn-
dringer fra klimapåvirkninger eller patinering.327 Ligeledes beklager Pallasmaa 
sig over den udbredte okularcentrisme i vestlig arkitekturforståelse, men inte-
ressant nok frikender han Mies fra begge anklager: 

“I Mies van der Rohes arkitektur er det frontale perspektiv dominerende, 
men hans enestående sans for orden, struktur, tyngde, detaljer og hånd-
værk beriger i høj grad det visuelle paradigme. Desuden er det, der kende-

 
325 Mark Hartland Thomas, citeret fra: Reyner Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic? 
(London: Architectural Press, 1966), 18. 
326 Jencks, Modern Movements in Architecture, 96. 
327 Juhani Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, red. Carsten Thau og Martin Keiding, oversat af 
Cornelius Holck Colding og Annemette Fogh (København: Arkitektens Forlag, 2014 [London 
2012]), 54. 
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tegner den virkelig store arkitektur, netop de modsatte og modstridende 
hensigter og hentydninger, som den formår at forene.”328 

Men ifølge Jencks er der netop ingen modstridende betydningsdannelser at 
indhøste hos den sene Mies, som han anser for at være involveret i en proble-
matisk og monoman forædling af univalent form.329 

I forhold til ekspression er det påfaldende, at de tre bygninger beskrevet her i 
ringe grad genererer metaforer hos det oplevende subjekt. Stykkevist er det 
svært at se nogen metafordannelse overhovedet, og hvad angår helheden, er 
metaforikken sparsom: På universitetets hjemmeside fremgår det, at kapellet er 
blevet “affectionately nicknamed ‘the God box’”.330 Den metafordannelse, som 
indtræffer, er en funktion af den omsiggribende eksemplifikation af gridmøn-
ster, glas og geometrisk grundform, hvilket primært resulterer i enten metafo-
rer, som ligger i forlængelse af den formelle konfiguration (‘the God box’), eller 
metaforer, som bringer andre bygningstyper i spil (Jencks’ leg med forveksling). 
Men Jencks’ komiske manøvre viser sig i høj grad at være forceret, for i kraft af 
den fritstående skorsten bliver kedelhusets funktion åbenlys for alverden og 
lader sig ikke forveksle med en kampanile. Sådanne skorstene går helt tilbage til 
den industrielle revolution og må altså rimeligvis være sunket ind i den kollek-
tive afkodning af bygningstyper, så et krematorium ville have været en mere 
nærliggende chance at gribe, hvis man ville spille Mies et puds posthumt.331 Af-
gørende er det, at Jencks griber til andre bygningstyper for at drive gæk med de 
foreliggende, men ikke projicerer mere aparte metaforer på bygningerne. S. R. 
Crown Hall er den eneste af bygningerne, som kalder på metaforer – det kunne 
være ‘akvarium’, ‘fabrikshal’ eller ‘hangar’ – men atter ses det, at inspirationen 
kommer fra enten andre bygningstyper eller fra formmæssige slægtskaber. I 
begge tilfælde udspringer metaforerne af den menneskeskabte formverden, og 
naturen er fraværende som reservoir for metaforik. Tom Wolfe skriver i From 
Bauhaus to Our House om IIT, at bygningen med undervisningslokaler ligner en 
skofabrik, og at S. R. Crown Hall var udført “after the manner of a Los Angeles 

 
328 Ibid., 49. 
329 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 15. 
330 “IIT Chapel | Campus Life | Illinois Institute of Technology,” tilgået 1. maj 2019, 
https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-
worship/iit-chapel 
331 Tom Wolfe gentog dog Jencks’ fortolkning: “The power plant itself […] looked rather more 
spiritual (as Charles Jencks would point out), thanks to its chimney, which reached heavenward 
at least.” Wolfe, From Bauhaus to Our House, 72. 
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car wash.”332 Inddrager vi så småt andre Mies-bygninger, så håner Tom Wolfe 
det banebrydende kontorhøjhus Seagram Building (1954-58) i New York for at 
være “worker housing” forklædt som “corporate headquarters.”333 

I Mies’ bygningsmasse på ITT indebærer fraværet af naturmaterialer og fravæ-
ret af tvivlssituationer, hvor naturen tillades at overtage dele af bygningens 
program enten konkret (som i manierismen) eller overført (som i ekspressio-
nismen), at det metaforiske register indsnævres til kunstighedens verden. Atter 
konstaterer vi altså, at vejen fra eksemplifikation til ekspression ikke er lineær 
– det handler i mindre grad om hyppigheden af eksemplifikation og i højere 
grad om den formverden, som muliggør eksemplifikationen. 

Men fattigdommen på ekspression modsvares ikke af en tilsvarende fattigdom 
på allusion, hvilket receptionen af Mies’ arkitekturpraksis demonstrerer. De 
imødekommende platforme, som skyder sig ud i rummet foran S. R. Crown 
Hall, eller plinten foran kapellet og mange andre tilsvarende mekanismer 
iværksat foran andre af Mies’ bygningsværker, som for eksempel plinten og den 
generøse plads foran Seagram Building, udtrykker en eksemplifikation af fron-
talitet og aksialitet, og denne kombination af retningsangivelse og opløftelse fra 
gaderummet er bestemmende for fortolkningen af Mies’ bygningsværker som 
værende parafraser over det antikke tempel, hvilket ikke er at forstå som anti-
kisering, men som en rumlig aktivering af nogle arkaiske fænomenologiske 
grundværdier i ankomstsituationen til bygningsværket. I tilfældet Crown Hall 
forstærkes frontaliteten af ståldragernes markante flugtlinjer oven på taget, og 
ligesom man under barokkens illusionistiske plafonder umærkeligt indtager den 
ideelle position, hvorfra illusionen kommer til live, tilbyder bygningsværket os 
dels mere, dels mindre fordelagtige vinkler, hvorfra tilsynekomsten kan komme 
til sin ret. Som i skærmfacaden på Palladios Il Redentore-kirke (1577-92) i Ve-
nedig er det perspektiviske drama en tiltrækningskraft og en hierarkisk indika-
tor, og derfor træder Crown Hall også frem som ‘tempel’, som Jencks ville det, i 
kraft af sin billedmæssighed. Selv Pallasmaa, som ellers sætter navn på denne 
perspektiviske effekt, undtager Mies fra sin kritik af okularcentrismen, som vi 
kunne konstatere før. Pier Vittorio Aureli, hvis analyse af Seagram Building li-
gesom den her foreliggende heller ikke beskæftiger sig med bygningens indre, 
har mere end nogen anden iagttager kvalificeret fortolkningen af Mies’ an-
komstområder som sekulariseret tempelgrund: 
 
332 Ibid., 72. 
333 Ibid., 77. 
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“From his early suburban houses in Germany to his corporate office com-
plexes in the United States, the simple, bounded form of the plinth (which 
can be interpreted as an abstract version of the Greek stylobate) is the pre-
condition for nearly all of Mies’s designs.”334 

Selvom Aurelis ærinde ikke er æstetisk, men går ud på at indramme plinten 
typologisk og politisk som en udløser af kollektiv, urban anamnese, fremgår det 
indirekte, at udløsermekanismen er allusion. Seagram Plaza alluderer således til 
antikken ved at eksemplificere plinten, som denoterer det antikke tempel. Selv 
materialet bliver underordnet dette oplevelsesmotiv, som kan aktiveres på en 
plint af såvel sten som stål. Det er derfor mere end tvivlsomt, om Mies virkelig 
“vendte […] al tradition ryggen”, som Lise Bek hævder i sin sammenlignende 
analyse af Farnsworth House (1949-51) og Philip Johnsons Glass House 
(1949).335 Også Jencks identificerer klassiske motiver i terrasserne, som fører op 
til Farnsworth House.336 Snarere er det sandt, at 

“The tension between classical and anti-classical forces was constantly pre-
sent in Mies’ work and clearly reflected in the contrasting stages of his ca-
reer.”337 

En anden type allusion er ligeledes karakteristisk for den sene Mies’ bygninger. 
På de undervisnings- og kollegiebygninger på IIT’s campus, som er opført med 
stålskelet og udfyldningsmurværk, finder man det berømte mieske hjørne, hvor 
to I-jern rejst som søjler er svejset sammen omkring et retvinklet stykke stål, 
som maskerer den indre konstruktion i form af I-jern indstøbt i firkantede be-
tonsøjler, men som samtidig kommunikerer og artikulerer den skjulte, indre 
tektoniske logik i bygningens ydre fremtræden. Denne maskeringskunst giver 
Venturi og Scott Brown anledning til at demaskere modernismens princip om 
funktionalisme, for 

“when these functional elements work symbolically, they usually do not 
work functionally, for example Mies’s symbolically exposed but substan-
tively encased steel frame”.338 

 
334 Pier Vittorio Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture (Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2011), 36–7. 
335 Bek, “Arkitektur som rum og ramme,” 43. 
336 Jencks, Modern Movements in Architecture, 104. 
337 Richard Padovan, Towards Universality: Le Corbusier, Mies and De Stijl (London: Routledge, 
2002), 149. 
338 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 137. 
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Her er Capdevila-Wernings supplerende begreb om artikulation relevant, efter-
som effekten virker som katalysator for eksemplifikationen af konstruktio-
nen.339 Lagueux når samme konklusion, som han netop formidler med afsæt i 
Mies’ ornamentale ‘kuratering’ af I-bjælken på facaderne af sine sene projekter: 

“Although this architectural device is not justified structurally, we must 
nevertheless affirm that it strongly contributes to the vigorous manifesta-
tion of the undeniable structural purity of these buildings.”340 

Og følger vi Stanford Anderson, karakteriserer han netop sådanne elementer 
som metaforiske – og dermed kompatible med Goodmans begreb om ekspressi-
on eller metaforisk eksemplifikation: 

“Structural details may reveal their own function, but may also serve met-
aphorically: the great pin-joints of the arches of Peter Behrens’s Turbine 
Factory in Berlin, beautifully machined and displayed on pedestals just 
above street level, insist on their own objectness while suggesting them-
selves as the engines of their own structural system and cognate to those 
engines of another mechanical system fabricated within.”341 

Mies havde allerede udnyttet dette princip i Barcelona-pavillonens (1929) 
indkapsling i krom af den fritstående stålsøjle, som var sammenføjet til en kors-
formet profil af fire retvinklede stålsektioner. Både Jencks og Wolfe håner i va-
rierende grad indsatsen for at skabe en symbolsk artikulation af en bygnings 
tektoniske princip, og Wolfe betoner især det angivelige hykleri i modernister-
nes brud på princippet om konstruktiv ærlighed og undgåelse af dekoration.342 
Set fra et nyere perspektiv forholder Colquhoun sig skeptisk over for “the myth 
of Mies-as-constructor”, for i modsætning til 

“Le Corbusier, Mies displays the materiality of his building elements, but 
he assembles these elements like montages; their connections are never 
visible. Even more than that of the other Modernists, Mies’s work runs 
counter to the ‘tectonic’ tradition.”343 

I realiteten kan Mies’ metode dog sagtens forliges med en tektonisk opfattelse af 
arkitekturens væsen, for hans løsning af hjørnet lever fuldt og helt op til Karl 

 
339 Capdevila-Werning, Goodman for Architects, 53–4. 
340 Lagueux, “Nelson Goodman and Architecture,” 29. 
341 Anderson, “Fiction of Function,” 22. 
342 Jencks, Modern Movements in Architecture, 104; Wolfe, From Bauhaus to Our House, 75–6. 
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Böttichers skelnen mellem en bygnings indre Kernform og ydre Kunstform,344 
ligesom ideen om en nødvendig forvandling af bygningens karakter undervejs 
fra indre til ydre form svarer til Gottfried Sempers romantiske forestilling om 
Stoffwechsel – “in which the motifs of art are gradually translated from one ma-
terial to another, while retaining their original significance”.345 Denne idé om 
materiel transformation fik en distinkt prægning i mødet mellem romantisk 
tænkning og industrialiseringens nye krav til bygningskunsten,346 og romantisk 
tankegods var i høj grad en ledetråd i Mies’ æstetiske program.347 

At denne transformation er allusorisk, ses blandt andet af, at talrige kommenta-
torer – for mange til at nævne her – enten har hyldet eller problematiseret Mi-
es’ evne til at ophøje sine værker til metaforer for industrisamfundet og for 
teknologisk fremskridt. I kraft af allusion bliver det I-profilerede søj-
le/bjælkeværk i stål et emblem på, at arkitekturen nu helt og holdent er ind-
lemmet i moderniteten, og mere end nogen anden var Mies eminent til at arti-
kulere denne moderne fornemmelse i sine generiske, åbne rum opført med 
samme metoder og samme ikoniske serialitet, modularitet og proportionssans, 
hvilket ikke undgår Wolfes blik.348 Jencks fokuserer i stedet på det underforstå-
ede postulat i Mies’ praksis, at “post and lintel construction” skulle være både 
tidssvarende og samtidig eviggyldig, hvilket Jencks finder latterligt.349 For Vese-
ly, som finder, at Mies’ “late work offers the most interesting interpretation of a 
relationship between architecture and technology”, udtrykker Mies’ arkitektur 
til fulde en udvikling, hvor teknologien på et højere plan optræder som kulturel 
erstatningsmetafysik i moderniteten og på et specifikt plan som substitut for 
arkitekturens overleverede tradition, kunnen og teoridannelse.350 Det er store 
ord om én arkitekts oeuvre, men det er netop allusionen til massesamfundets 
teknologi og anonymitet i Mies’, ofte teknokratisk indrettede, bygningsanlæg i 
stor skala, som muliggør en fortolkning i den retning, og fortolkningen vinder 

 
344 Carl Bötticher, “The Principles of the Hellenic and Germanic Ways of Building with Regard 
to Their Application to Our Present Way of Building” [1844-52], in Reader: Tectonics in Architec-
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yderligere hævd, hvis man dertil lægger den signatureffekt, som Mies’ variatio-
ner over samme tema genererer. Denne variation kan problemfrit forstås på 
linje med Goodmans begreb om variation, idet Mies netop betjente sig af ek-
semplifikation for at skabe kontinuitet i sin produktion. Således blev visse te-
maer og udsnit fra hans foregående projekter gentaget i de næste, men på nye 
måder og med små variationer. Faktisk er Mies formentlig den modernistiske 
arkitekt, som – i hvert fald i en del af sin karriere – mest konsekvent har skabt 
utallige variationer over et simpelt tema, for “once he had arrived at a typical 
solution he simply repeated it.”351 

 

HAUS LANGE 

Bygningsmassen på IIT’s campus var både en forfinelse og en radikalisering af 
en række æstetiske strategier, som Mies havde forsøgt sig med før sin immigra-
tion til USA i 1937. De to korresponderende toetages enfamiliehuse Haus Lan-
ge og Haus Esters i Krefeld (1927-30), som er hinandens naboer, er jævnligt 
enten gledet ud eller skrevet ud af den gængse Mies-historiografi, fordi husene 
har savnet den rumlige og tektoniske radikalitet, som kendetegnede Mies’ værk 
fra 1929 og fremefter, og netop derfor bør vi runde den æstetik, som kan udle-
des af disse huse, for at få hele billedet med.352 

Begge huse er opført i rødbrune, tonalt varierende teglstensmure med mursten, 
der er lagt i Kochs forbandt, og begge ejendomme træder frem som aflange, 
asymmetriske bygningskroppe – Haus Esters L-formet og Haus Lange mere T-
formet i planløsning – sammensat af kubiske volumener, med flade tage, med 
markante, flade og hvidmalede baldakiner og altaner i beton og med en variati-
on af vinduesformater, der spænder fra lange, lodret inddelte båndvinduer til 
individualiserede, rektangulære vinduer, der er inddelt ved lodposter enten i to, 
tre eller fire fag. Haus Lange har i tilgift en række helrudede vinduer i stueplan 
mod haven. Vinduerne er indfældet i murstensfacaden uden nogen omramning, 
og de sortmalede stålprofiler er diskrete og spinkle, hvorfor de næsten træder 
frem som rene murhuller eller som spejlinger af omgivelserne. Ingen af husene 
har en markeret sokkelzone, idet murstensfacaden tager sin begyndelse direkte 
fra terræn, og som overgang til det flade tag ses kun en inddækning af kobber. 

 
351 Colquhoun, Modern Architecture, 242. 
352 Kleinman and Van Duzer, Mies van der Rohe, 12–6. 
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Til havesiden har begge huse en generøs terrasse, som på grund af det faldende 
terræn ender som en slags plint omkranset af støttemure i mursten og afbrudt 
af indhak med trapper. 

Filtrerer vi nu Haus Lange igennem Goodmans æstetiske kategorier, så kan vi 
først afskrive denotation som en symboliseringsform, der aktiveres af villaen. 
Hvad eksemplifikation angår, er billedet mere mudret: Hvad angår dimensio-
nerne for både de traditionelle vinduer med lodposter og de store helrudede 
vinduer, så går de igen flere steder. Ved nærmere eftersyn kan man således 
kortlægge en repetition (og eksemplifikation) i den geometriske konfiguration af 
nogle af vinduerne. 

Men resten af vinduerne udviser så stor lokal variation og tilpasning, at de som 
unika ikke giver anledning til eksemplifikation, og som allerede pointeret, er 
vinduerne meget diskrete og spiller andenviolin i forhold til det bastante mur-
værk. Selv i forhold til spørgsmålet om orientering i rummet, opviser Haus 
Lange kun svage tegn på eksemplifikation i den retning. Betonbaldakinen over 
indgangen skyder sig markant frem og kan siges at eksemplificere frontalitet og 
horisontalitet, og det samme gælder for den toetages nichekonstruktion med 
terrasse og balkon på bagsiden af huset, ligesom de to båndvinduer på hovedfa-
caden skaber stedvis horisontal eksemplifikation, men i modsætning til sene 
værker af Mies såsom IIT eller Seagram Building kan vi ikke konstatere eksem-
plifikation af husets orientering i landskabet som helhed, kun lokale forekom-
ster på facaden. 

Hver eneste gang, der er tilløb til et symmetriprincip, en stabil rytme eller en 
stabil proportionering i facaden på Haus Lange, undermineres dette indtryk af 
orden ved små, subtile forskydninger, afbrydelser og skalaspring. Selv vinduer-
nes forrykkelse mod venstre i mange af facaderne, eller mod hushjørnerne ge-
nerelt, sker med variabler i længden mellem hushjørne og vindueskant. Selv i 
havesidens fremskudte kube med altan er førstesalens vinduer godt nok ens, 
men afstanden til hushjørnerne er det ikke, og den akavede centrifugale positi-
onering af de to vinduer til hver side efterlader et stort murparti midt på faca-
den, hvilket er en fremgangsmåde, som er alt andet end klassisk. Stueetagens 
store, helrudede vinduespartier er praktiske, men visuelt svækker de den aflan-
ge bloks solide udtryk, og tektonisk virker det som et forkert hierarki, at under-
etagens akvarielignende vinduer breder sig på bekostning af murmassen, mens 
overetagen har en række spinkle vinduespartier med leddeling, som efterlader 
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et indtryk af muren som solid. Faktisk er den eneste stabile faktor facaden 
rundt den faste afstand mellem overkanten af førstesalens vinduer og tagfoden, 
men selv denne faktor suspenderes i gadefacadens klerestorium. Også de stedvi-
se sammenstød uden afbødning mellem husets fremspringende blokke og enkel-
te vinduer forstyrrer det princip, at vinduer altid placeres med behørig afstand 
til hjørne eller fremspring: “Some of these extensions suggest to the approa-
ching viewer that the interior spaces shift or shear against each other.”353  

Endelig kan man sætte spørgsmålstegn ved logikken i loggiaen, hvor den efter-
ladte facadebid skærmer og understøtter konstruktionen, men samtidig er for-
synet med vinduer, som var der tale om et inderum. Som Morgenthaler konsta-
terer, er facaderne i varierende grad paradoksfremkaldende og æstetisk uforlø-
ste.354 

Målt med den syntaktiske målestok er Haus Langes tæthed moderat, for de 
mange afvekslende vinduesformater besværliggør en smidig omsætning til no-
tation, omend en sådan operation ikke er umulig. Standardiseringen er spora-
disk, ikke universel – modsat IIT og mange andre sene værker af Mies. Seman-
tisk viser det sig, at især det brunviolette murværk med stor variation i bræn-
dingsgrad og udført af importerede mursten fra Holland samt dørenes spejl-
skårne træværk resulterer i høj tæthed, hvilket betyder, at enhver eventuel 
genopførelse af huset, som blev overfladisk skadet af en flyvemine i 1943, stof-
ligt ville afvige betydeligt fra originalen.355 

Hvad enten det skyldes den beskedne forekomst af eksemplifikation eller ej, så 
står det også klart, at Haus Lange ikke giver ophav til nogen nævneværdig ek-
spression. Man kan til nød kalde huset en kasse, men en sådan beskrivelse vil 
ikke være korrekt, da husets omrids er for sammensat til at passe til sammen-
ligningen. Morgenthaler kalder huset en torso i sit forsøg på at få mening ud af 
bygningskroppen, men beskrivelsen er mere et analytisk greb end en metafor, 
som vokser ud af husets æstetik selv.356 Hverken artefakter eller naturskabte 
fænomener melder sig som kandidater til metaforik, så husets ekspressive side 
er tavs. 
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GENERELLE VIRKEMIDLER OG ÆSTETISK SYMBOLISERING I MIES’ 
FORMALISTISKE ARKITEKTUR 

I modsætning til for eksempel Looshaus, som rigeligt fik sin bekomst af negative 
metaforer, er Haus Lange for typologisk aparte til at balancere mellem hen-
holdsvis genkendelig og forudsætningsløs typologi. Det bryder både med arki-
tekturens grammatik, ved at mangle sokkel og tag, og med skematikken for 
landhuset. Jencks ville således også kunne pege fingre af de to huse i Krefeld for 
ikke at respektere den gængse typologiske konvention for et landsted – eller 
bare et parcelhus.357 Hvis vi lige vender tilbage til Jencks’ kritik af IIT, så hæv-
der han, at 

“as a civilization becomes more open, it makes more semantic discrimina-
tions between building types, a discrimination which Mies’s ‘neutralizing 
skin’ does everything to obscure.”358 

Muligvis ville Jencks altså kunne acceptere den nye typologi, som er i støbeske-
en med Haus Lange og Haus Esters, for villaerne kan i hvert fald ikke beskyldes 
for at have en neutral klædedragt af identiske moduler eller æstetiske virknin-
ger, og murstenens rolle i byggeriet placerer husene langt fra den prototypiske 
og ‘platoniske’ glasarkitektur, som er Jencks’ retoriske skydeskive. 

Som allerede nævnt har mange Mies-kommentatorer i tidens løb anskuet de to 
landhuse i Krefeld som en ubekvem mellemstation på en lineær rejse, der fører 
Mies i retning af opdagelsen af de simple, sande og gentagelsesegnede virkemid-
ler til skabelsen af en minimalistisk, dematerialiseret og tektonisk kommunike-
rende arkitektur. Brugen af mursten peger tilbage i tid, og valget af den mørk-
brændte sten efterlader ingen tvivl om, at husene skulle tone frem som solide 
bygningsmassiver, ikke som vægtløse konstruktioner. Derfor har man gerne 
påpeget, at Mies baksede med en situation præget af besværlige og krævende 
opdragsgivere. Men de to huse rummer for mange kompositoriske krumspring 
og er resultaterne af stor omhu fra arkitektens side til, at denne forklaring kan 
holde vand. Desuden var Hermann Lange, fabrikant, kunstsamler og bygherre 
for bemeldte hus, en vedvarende kraft som mæcen i Mies’ karriere og var alt 

 
357 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 62–3. 
358 Jencks, Modern Movements in Architecture, 99. 
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andet end fremmedgjort over for de nymodens avantgardistiske tendenser, hvis 
manifestationer netop skulle befolke væggene i hans nye hjem.359 

Om noget er Haus Lange i tektonisk henseende en ‘romersk’, ikke en ‘græsk’ 
løsning. Murstensfacaden er sømløs i sin overgang omkring hjørnet, så en løber 
bliver til en binder, når den er placeret i hjørnet. Kun ved murhullerne til vin-
duer og døre opstår der et behov for en trekvartsten.360 Husets hybride kon-
struktive system er meget kompliceret og opererer dels via bærende ydermure, 
dels via stålkonstruktioner. Mest sigende er det måske, at Mies, i et hus med 
talrige hjørner og individualiserede løsninger, totalt har undgået hjørnevinduet 
som element.361 Nok er vinduestakten uregelmæssig og uforudsigelig, men den 
skaber aldrig tvivl om ydermurenes rolige, kasseformede rammeværk omkring 
boligen som selve Haus Langes æstetiske mulighedsbetingelse. Man kan sågar 
tilføje, at hvis ikke soliditeten og massiviteten var så tilstedeværende i tilsyne-
komsten, ville vinduernes troløshed mod højere principper næppe være så kon-
staterbar. 

I den puristiske Mies-reception både under og efter arkitektens levetid har 
Haus Lange og Haus Esters kunne henvises til året før 1929 og dermed til før 
planlægningen af Barcelona-pavillonen. Således har man kunnet optegne en 
udviklingslinje, hvor Mies i stadig højere grad opsøger forsimpling, modularitet 
og transparens i sine projekter og lægger murstenens tyngde bag sig. Haus Lan-
ge er en indsigelse mod en sådan fortælling, men det er IIT sandelig også, for her 
dukker murstenen op igen som æstetisk virkemiddel, endda i samme forbandt. 
En endnu større indsigelse mod hele denne reduktionistiske læsning af Mies’ 
ærinde som arkitekt er de kompositoriske ligheder mellem Haus Lange og Bar-
celona-pavillonen: 

“In this sense, the Krefeld villas align surprisingly well with recent obser-
vations regarding the German Pavilion’s tectonic paradoxes: columns that 
negate their presence and walls that negate their nonstructural identity.”362 

Forfatterne tænker her på Robin Evans’ kendte analyse af Barcelona-pavil-
lonen, hvor han drøfter pavillonens tilsynekomst, som er fuld af paradokser. 

 
359 Kleinman and Van Duzer, Mies van der Rohe, 20–1. 
360 Ibid., 66. 
361 Ibid., 108. 
362 Ibid., 99. 
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Hvor kompositionen af pavillonens grundplan er påfaldende asymmetrisk, er 
dens lokale elementer anderledes symmetriske: 

“There are multitudes of reflective symmetries in the Barcelona Pavilion. 
In fact, every component – walls, pools, windows, paving slabs and roof 
plates (all rectangular) – has at least three planes of reflective symmetry. 
The asymmetry of the pavilion resides in the overall composition of its 
components, not in the components themselves, which are rather more 
symmetrical and homomorphic than is usual in a building.”363 

Evans forfølger paradokset på flere ledder og kanter af pavillonens struktur, 
sammensætning og tilsynekomst. Blandt andet er forholdet mellem mur, søjle 
og tag tektonisk tvetydigt,364 rumoplevelsen præges af en illlusionistisk materia-
leanvendelse,365 og belægningen med fliser i travertin følger et gridmønster, som 
slet ikke er isomorft, men kun ser sådan ud.366  

Følger vi K. Michael Hays, så går hans fortolkning helt i samme retning, men 
Hays radikaliserer betydningen af disse forstyrrelser, benspænd og uforløste 
situationer, som han opfatter som brikker i en arkitektonisk montage, der står i 
den negative dialektiks ideologiske tjeneste: 

“The normal system of expectations about materials, however, is quickly 
shattered as materials begin to contradict their own nature. Supporting 
columns dissolve in an invasion of light on their surfaces; the highly pol-
ished green Tinian marble reflects the highlights of the chromium glazing 
bars and seems to become transparent, as does the onyx slab; the green-
tinted glass, in turn, becomes an insuperable mirrored screen; the pool in 
the small court—shielded from the wind and lined in black glass—is a per-
fect mirror, in which stands George Kolbe’s «Dancer.» The fragmentation 
and distortion of the space is total.”367 

I forvejen er materialebrugen i Barcelona-pavillonen næsten ‘kuratorisk’ i sig 
selv. Pavillonen fremviser honningfarvet onyx, grøn tiniansk marmor, gullig 
travertin, krombeklædte stålsøjler og stålindfattede glaspartier, hvor glasset 
varierer i indfarvning og mattering. Pavillonen er en udstillingsbygning, men 
det er først og fremmest materialerne selv, som er udstillet – og eksemplificeret. 

 
363 Robin Evans, “Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries,” AA Files 19 (Spring 1990): 58. 
364 Ibid., 58. 
365 Ibid., 63–4. 
366 Ibid., 60. 
367 K. Michael Hays, “Critical Architecture: Between Culture and Form,” Perspecta 21 (1984): 24. 
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Få andre modernistiske bygningsværker opviser en så sammensat og samtidig 
så individualiseret materialeanvendelse. 

Netop denne rigdom af materialer betyder, at pavillonen besidder høj seman-
tisk tæthed, mens dens syntaktiske tæthed er ringere. Capdevila-Werning fun-
derer over, om pavillonen lader sig omsætte til eksakt notation – om den med 
andre ord er fuldstændig allografisk – og det faktum, at den nuværende struktur 
er en rekonstruktion på basis af mangelfulde kilder, og derfor idealiseret, gør 
kun spørgsmålet mere prekært. Men netop konstateringen af, at stofligheden 
aldrig kan gentages på samme måde, betyder, at den genskabte pavillon, der har 
været tilgængelig siden 1986, også er autografisk og unddrager sig notationens 
system.368 

Mies-receptionen inden for arkitekturteorien er uhyre fyldig og fordeler sig 
groft sagt på to lejre, hvor den ene gruppe vægter hans traditionsbevidsthed og 
den anden hans nybrud. Tilsvarende er en fraktion optaget af hans tektoniske 
minimalisme, en anden af hans æstetiske minimalisme. Som Rosalind Krauss 
allerede konstaterede i 1992, er fortolkningskulturerne vidt forgrenede.369 Her 
tillader pladsen mig kun at strejfe overfladen på denne receptionshistorie. Lige-
ledes må det understreges, at især de rumlige, planmæssige og tektoniske aspek-
ter af Mies’ værk slet ikke kan ydes retfærdighed her, hvor bestræbelsen går ud 
på at karakterisere den ydre fremtræden af hans bygninger.  

Med Goodmans teori i højsædet har vi i det foregående konstateret, at uanset 
om vi står over for Illinois Institute of Technology eller Haus Lange, så er byg-
ningsværkerne påfaldende fattige på ekspression. Man må hige og søge efter 
relevante metaforer, og de melder sig ikke spontant. Er der endelig metaforer, 
som når Jencks ruller sig ud, da stammer de alle som én fra en verden af byg-
ningstyper eller genstande – ikke fra naturens verden. En sjælden gang, som når 
Evans fremhæver vægtløsheden af den mieske arkitektur, opstår der metaforer 
over fænomenologiske tilstande.370 Råmaterialet for den bestræbelse i retning af 
abstraktion, som Mies tog til sig i under inspiration af Theo van Doesburg og De 
 
368 “The pavilion is thus a mix of autographic and allographic, and precisely this hybrid status 
allows us to understand some aspects that otherwise we could not understand, such as the dif-
ference between original and replica and, simultaneously, the possibility of a replica.” Capdevi-
la-Werning, Goodman for Architects, 98. 
369 Rosalind Krauss, “Griddet, / Skyen /, og detaljen” [1992], oversat af Mette Bøgh Jensen og 
Rikke Stenbro. In Rumanalyser, red. Lise Bek og Henrik Oxvig (Aarhus: Fonden til udgivelse af 
Arkitekturtidsskrift B, 1997), 338. 
370 Evans, “Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries,” 60. 



 

168 
 

Stijl, var ikke naturens former, denotative instanser eller lokalisérbare fæno-
mener, men et i forvejen allerede abstrakt univers: 

“Abstraction as it came to be practiced in the twentieth century, first in 
painting and sculpture and then in architecture, must be understood as an 
intransitive rather than transitive concept. The work started from the ma-
nipulation of nonrepresentational forms themselves, meaning ones that 
did not refer to existing natural or historical images or models. Generally 
these would be purely geometric—lines, planes, or solids—but they could 
also be more free-form”.371 

Det forsyner os med en del af forklaringen på, hvorfor naturmetaforikken for-
svinder ud af ligningen. 

Derimod varierer graden af eksemplifikation betydeligt mellem de to værker, 
hvor IIT ophøjer eksemplifikationen til den altoverskyggende, universelle virk-
ning i den æstetiske erfaring, mens Haus Lange kun kan mønstre få og lokale 
zoner med eksemplifikationen som rettesnor. Det samme gælder i øvrigt Barce-
lona-pavillonen, som netop vinder i æstetisk kompleksitet ved, som Evans do-
kumenterer, at hvile på lokale grader af regularitet, hvor eksemplifikationen får 
lov at vise sig i glimt. Men den overvældende styrke af eksemplifikationen som 
æstetisk strategi hos Mies er den afgørende pointe, og det er slående, hvorledes 
én og samme bygning, nemlig bolighøjhusene 860-880 Lake Shore Drive 
(1948-51) i Chicaco, animerer Lagueux til at fremhæve eksemplifikationen af I-
bjælken på facaden,372 mens Evans hæfter sig ved eksemplifikationen af farven 
sort, som er katalysator for oplevelsen af vægtløshed: 

“The steelwork is painted matt black. It does not look like steel. It does not 
even look like paint. It just looks black. Black things ought to look heavy, 
but this one doesn’t.”373 

Også Evans’ møde med den genopførte tyske pavillon i Barcelona afføder en 
beskrivelse, som i sig selv kunne gå for at være selveste definitionen på eksem-
plifikation: 

“Some material properties of the Barcelona Pavilion, such as mass, are 
suppressed, but others are accentuated to the point of sense saturation.”374 

 
371 Neil Levine, Modern Architecture: Representation & Reality (New Haven: Yale University 
Press, 2009), 220. 
372 Lagueux, “Nelson Goodman and Architecture,” 29. 
373 Evans, “Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries,” 60. 
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Som fodfæste for denne eksemplifikation finder vi princippet om isolation, se-
paration og artikulation: 

“This principle of separation seems to have enabled Mies to articulate quite 
different components whose conjunction would otherwise have been im-
pacted.”375 

Denotation er endegyldigt udrenset fra det sæt af virkemidler, som Mies betje-
ner sig af. Evans nævner “the absence of insignia (Mies refused to put the Ger-
man eagle on the green marble wall facing the axis)” i tilfældet Barcelona-
pavillonen.376 Hos den sene Mies er både den syntaktiske og semantiske tæthed 
i facadesystemerne så lav, som den kan blive, men derimod kan vi påvise en 
højere semantiske tæthed i Mies’ tidligere produktion, hvor sammensatheden af 
materialer og brugen af materialer med store udsving i tekstur og farve indgår 
som en afgørende, unik og ubestemmelig faktor i den æstetiske helhedsvirkning. 
Selv de mest tektonisk stemte teoretikere har anerkendt værdifuldheden af det 
taktile, detaljerede og omhyggelige i Mies’ omgang med materialerne som en 
afgørende bestanddel af den æstetiske højnelse, som distancerer Mies fra hans 
imitatorer.377 Med murstenens harmonisering som maskinsten i Mies’ tidligste 
indsats i USA og senere med murstenens forsvinden fra hans repertoire falder 
den semantiske tæthed, og hans bygninger nærmer sig det industrielle ideal. 

Dette ideal er selvfølgelig en illusion, for som Vesely og talrige andre betoner, er 
Mies’ fetichering af teknologi af symbolsk art. Her viser Mies sig som barn af 
romantikkens organismetænkning og tanken om stoffets forvandling og foræd-
ling i byggeprocessen. 

Mens ekspression altså lader vente på sig i Mies’ bygningskunst, er hans værker 
rige på allusion. Netop allusion udgør det knudepunkt, hvori de forskellige, 
konkurrerende tolkninger af Mies’ æstetik konvergerer. Pointen er nemlig, at 
de to primære skoler inden for Mies-forskningen godt kan bringes på talefod, ja 
måske endda til at fusionere, hvis de goodmanske betingelser gøres gældende. K. 
Michael Hays vægter en mellemposition mellem kulturel omskiftelighed og 

 
374 Ibid., 62. 
375 Kenneth Frampton, “Mies van der Rohe: Avant-Garde and Continuity,” in Studies in Tectonic 
Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, ed. John 
Cava (Cambridge, MA: The MIT Press, 1995), 204. 
376 Evans, “Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries,” 57. 
377 “The sublime for Mies resided in the quality of the material itself and in the revelation of its 
essence through careful detailing.” Frampton, “Mies van der Rohe,” 171. 
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arkitektonisk autonomi, som han finder eksemplarisk tilkæmpet i Mies’ reper-
toire.378 Omvendt finder Reinhold Martin, som formulerer et forsigtigt modsvar 
til Hays’ position, at Mies’ mest typiske værker, i dette tilfælde Seagram Buil-
ding, overgiver sig fuldt og helt til massemedierne, hvorved der sker en konver-
gens mellem høj- og lavkultur – “the drama of architecture’s own dissolution 
into the mediatic matrix”.379 Mere konkret er den curtain wall, som Mies’ både 
betjener sig af og højtideliggør på Seagram Building, for Martin ikke så meget en 
autonom størrelse, endsige en dialektisk oscillator mellem kultur og form, men 
derimod en forskrift for generisk, endeløs, global reproduktion af modellen, 
eller rettere mediet – International Style-facaden – og dens appellerende ikonici-
tet.380 I sin argumentation for, at den spejlende facade ikke bare er en ophøjet 
repræsentation af massekulturen, men også direkte impliceret i den både tek-
nisk og æstetisk, fjerner Martins læsning det symbolske lag i Mies’ indarbejd-
ning af teknologiske markører i sin æstetik, men hverken Martin eller Hays’ 
forståelser er fremmede for den empiriske realitet, at det er eksemplifikationen 
af formelle egenskaber, som muliggør disse forskellige fortolkningsveje. Meget 
er blevet sagt om den angivelige tavshed eller tomhed i Mies’ arkitektur, men 
eksemplifikation er det fælles grundlag for alle disse bestemmelser. 

Tilsvarende bliver det mindre relevant at karakterisere udviklingsfaserne i Mi-
es’ arkitektoniske praksis. Richard Padovan har udviklet en sofistikeret dob-
beltgående tese, hvori han konstaterer, at Mies vedblivende var optaget af 
spørgsmålet om at nå frem til en formel for universalitet i den moderne arki-
tektur, men at han mere eller mindre foretog et skift fra den åbne form i 
1920’erne til den lukkede form i 1950’erne. Barcelona-pavillonen var en afgø-
rende mellemstation her, hvor Mies lykkedes med at syntetisere den lukkede, 
kasseformede og aksiale rumdannelse med den helt åbne, centrifugale og frie 
rumdannelse.381 Padovan pointerer her, at den monolitiske læsning af Mies som 
en monoman perfektionist, der altid var på vej mod perfektioneringen af sit 
 
378 “A reinterpretation of a few projects by Mies van der Rohe will provide examples of a critical 
architecture that claims for itself a place between the efficient representation of preexisting 
cultural values and the wholly detached autonomy of an abstract formal system.” Hays, “Criti-
cal Architecture,” 15. 
379 Reinhold Martin, “Atrocities. Or, Curtain Wall as Mass Medium,” Perspecta 32 (2001): 67. 
380 “For if historians to date have sought to account for the singularity of Seagram amidst the 
mass of copies that it spawned, we must insist that these copies—the curtain wall as a mass 
phenomenon—exhibit a singularity of their own, which is not the singularity of the artwork but 
of the medium. As a mass and as a medium, they constitute a field in which Mies’s building 
appears, to borrow an expression from J. G. Ballard, as a ‘mere modulus.’” Ibid., 72. 
381 Padovan, Towards Universality, 105–6. 
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eget ideal, forbigår de talrige kursændringer og modtageligheder, som Mies ud-
viste – enten i mødet med andre avantgarde-gruppers tanker eller i mødet med 
sine egne bygninger: 

“The case of Mies is particularly relevant in this reassessment, because 
contrary to the general assumption that his work was characterized above 
all by unity and consistency – even monotony – it is in fact full of conflict 
of and barely resolved contradictions.”382 

Men uagtet graden af modsigelser eller paradokser i Mies’ arkitektur er den ef-
fekt, som her indikeres, identisk med allusion. Sine steder kan Mies’ søjler 
komponeret af rejste I-bjælker siges at “serve as metaphors for the classical or-
der of the antique world”.383 Men der er ikke tale om ekspression, for virknin-
gen, som Frampton her beskriver, beror på allusion. Faktisk er alle de foregåen-
de eksempler på fortolkninger af aksialitet, symmetri, regelbundethed, antikre-
ception og modsigelsesfuldhed i Mies’ bygningskunst udslag af allusion, hvor 
forskellige forbilleder eller historiske modeller bliver inddraget i den æstetiske 
betydningsdannelse. Derfor er fraværet af en indgående redegørelse for det in-
dre liv i Mies’ bygninger heller ikke så afgørende, for en sådan ville blot bekræf-
te, at rum og tektonik bliver trædesten for yderligere kæder af allusion. 

Lad os her vende tilbage til kernen i Jencks’ anklage mod Mies: 

“The glass-and-steel box has become the single most used form in modern 
architecture, and it signifies throughout the world ‘office building’. Yet in 
the hands of Mies and his disciples this impoverished system has become 
fetishised to the point where it overwhelms all other concerns (in a similar 
way the leather boot dominates the shoe fetishist and distracts him from 
larger concerns).”384 

Igen oplever vi altså, at eksemplifikation så at sige er indbygget i kritikken som 
baggrundseffekt. Én æstetisk strategi overdøver alle andre. Men der hersker 
ingen tvivl om, at Mies’ kompositoriske evner, både i plan, opstalt og snit, som 
ikke kan ydes retfærdighed her, udløser meget rige kæder af allusion, og især 
hviler disse kæder på et arkitekturinternt og traditionsfølsomt kendskab til tid-
ligere tiders arkitekturformer. Men dermed viser Jencks sig også at have fat i 
den lange ende, når han angriber forestillingen om, at dette elitære formsprog 

 
382 Ibid., 149. 
383 Frampton, “Mies van der Rohe,” 199. 
384 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 15. 
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skulle kunne danne forlæg for udbredelsen af modernismen på globalt plan, for 
ekspressionen – metafordannelsen – i denne type arkitektur er på forhånd ind-
skrænket og hæmmet i det formelle register, som udgør arkitekturens reservoir. 
At Mies’ arkitektur således er rig på allusion, men fattig på ekspression peger 
kun i retning af, at den dybere meningstilvækst i denne type æstetisk oplevelse 
er forbeholdt connaisseurs, som kan afkode de subtile parafraseringer og om-
kodninger af den schinkelske klassicisme og andre stilformer, som Mies aktive-
rer. Undtagelsen herfra er de fænomenologiske tilstande, som Mies’ bygninger 
kan iværksætte, og som fremkalder meget generelle, og meget latente, oplevel-
ser, hvor vi genkalder os opstigningsakten, tempelgrunden, genstandsmæssig-
heden eller andre grundtilstande i arkitekturhistoriens register. Disse stemnin-
ger er dog altid indrammet af en serialitet og en præcision i udførelsen, som ik-
ke efterlader tvivl om, at arkitekturen foregår på industrisamfundets præmis-
ser. 

 

II DEN INTERNATIONALE STIL: GROPIUS, BAUHAUS OG FABRIKSÆSTETIKKEN 
I endnu højere grad end Mies’ minimalisme udgør Walter Gropius’ arkitektur-
forståelse et æstetisk konvergenspunkt for mange af modernismekritikerne. 
Gropius får således rollen som prygelknabe hos både Venturi og Scott Brown, 
Jencks og Wolfe, men årsagerne dertil er forskellige. 

Allerede i Learning from Las Vegas er Gropius på anklagebænken for at have 
forbrudt sig mod ligeværdigheden i den vitruvianske triade, som i stedet er ble-
vet til den skævvredne formel “Firmness + Commodity = Delight”.385 Skønhed 
reduceres ifølge forfatterne til et biprodukt af et rigidt ingeniørmæssigt fokus på 
“structure and program” i stedet for at stå på lige fod med de andre to priorite-
ter.386 

Denne indvending munder ud i en kritik af modernismens karakteristiske fa-
briksæstetik, som de finder promoveret af især Gropius, men også af Le Corbu-

 
385 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 134. 
386 Robert Venturi, “A Definition of Architecture as Shelter with Decoration on It, and Another 
Plea for a Symbolism of the Ordinary in Architecture” [1978], in Robert Venturi and Denise 
Scott Brown, A View from the Campidoglio: Selected Essays, 1953-1984, ed. Peter Arnell, Ted Bick-
ford and Catherine Bergart (New York: Harper & Row, 1984), 64. 
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sier. De sammenligner desuden fabriksæstetikken hos henholdsvis Alfred Kahn 
og Mies van der Rohe, hvor resultatet falder ud til Kahns fordel. 

Hvor Jencks tager afsæt i den angelsaksiske semiotik fra Peirce, genbruger for-
fatterne til Learning from Las Vegas i stedet Alan Colquhouns argumentionskæ-
de i forsøget på at demonstrere modernismens afhængighed af nedarvede typo-
logiske strukturer. Via Gombrichs gestaltpsykologiske vægtning af skemata og 
Lévi-Strauss’ synkrone identifikation af strukturligheder i antropologiske fæ-
nomener havde Colquhoun argumenteret for, at modernismens æstetik var 
formet af socio-spatiale kognitive skemata. Maskinæstetikken – kornelevatoren 
og dampskibet for Le Corbusier, fabrikken for Mies van der Rohe og Gropius – 
er i forfatternes optik lige så meget en metaforisk og symbolsk bearbejdning af 
industrielle og tekniske motiver som det nittende århundredes stilarter, blot 
var modernismens avantgarde optaget af samtiden, mens historicisterne frem-
manede fjerne sekler.387 Med andre ord består afsløringen dels i, at moderni-
sterne mod forventning og i strid med egne dikta betjente sig af ornamentik, 
bare fra et andet reservoir, dels i, at den industriæstetiske billedmæssighed i 
modernismens arkitekturprojekter modsagde den angiveligt rationelle og rent 
funktionelle bestemmelse af bygningen. 

Robert Hughes har om avantgarderne hævdet, at de blandt andet var ansporet 
af dette spørgsmål: 

“Hvordan kunne man fx lave malerier, der kunne afspejle de umådelige 
bevidsthedsforskydninger, som dette omfattende teknologiske landskab af-
stedkom?  Hvordan kunne man skabe en parallel dynamik til maskinalde-
ren uden af falde i den elementære fælde blot at illustrere maskinen?”388 

Ifølge Venturi og Scott Brown er det denne fælde, som Mies, Gropius og Le 
Corbusier ikke desto mindre faldt i, da de modellerede deres projekter over in-
dustriel typologi eller ikonografi: 

“Early Modern architects appropriated an existing and conventional indus-
trial vocabulary without much adaptation. Le Corbusier loved grain eleva-
tors and steam ships; the Bauhaus looked like a factory; Mies refined the 
details of American steel factories for concrete buildings.”389 

 
387 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 135–6. 
388 Hughes, Det chokerende nye, 15. 
389 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 3. 
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“What Mies did with linear industrial buildings in the 1940s, Le Corbusier 
had done with plastic grain elevators in the 1920s, and Gropius had done 
with the Bauhaus in the 1930s, imitating his own earlier factory, the 
Faguswerk, of 1911. Their factorylike buildings were more than ‘influenced’ 
by the industrial vernacular structures of the then recent past […]. Their 
buildings were explicitly adapted from these sources, and largely for their 
symbolic content, because industrial structures represented, for European 
architects, the brave new world of science and technology.”390 

Dermed får forfatterne placeret Mies, Gropius og Le Corbusier i en æstetisk 
kultur, som hævdes at være ikonoklastisk, tidløs og båret af ren funktionel be-
hovsorientering, men som i virkeligheden viser sig at være stærkt symbolladet, 
dekorativ og tidsbundet. Andre modernismekritikere følger trop, for vi kan ek-
sempelvis konsultere Brent C. Brolin, som indrammer fabriksæstetikken som 
en slags mislykket skeuomorfisme: 

“The machine-attribute of functionalism was associated with objects that 
resembled machines or machine products, whether or not these objects 
were actually functional the same way as the machine.”391 

Som den foregående diskussion af Mies har vist, er der ingen tvivl om, at Ven-
turi og Scott Browns kritiske afsløring af tidsbundetheden og æsteticismen i den 
moderne arkitekturs visuelle kultur i dag er blevet en vedtagen sandhed. Som 
tro følgesvend til avantgardernes socialreformistiske program fulgte en billed-
mæssighed, hvis stærkeste vidnesbyrd var fokuseringen i International Style-
udstillingen, som også stilisten Wolfe ikke mindst har et veludviklet blik for. 

Men det postmoderne tidehverv, som Venturi og Scott Brown om nogen ind-
stiftede, vendte sig efterhånden også mod de etablerede sandheder, som stadig 
blev kolporteret i postmodernismens grundlæggelsesmyter. For eksempel kun-
ne Learning from Las Vegas’ tribunal mod modernismen kun sættes dramatisk i 
scene ved dels at overdrive funktionalismetænkningens betydning, dels at ned-
tone de modernistiske dissidenter, som allerede fra 1950’erne og fremefter hav-
de anfægtet de dogmer, som var blevet institutionaliseret i CIAM. Som Stanford 
Anderson siden konstaterede, så postmodernisterne syner, når de forestillede 
sig en modernistisk enhedskultur omkring dyrkelsen af funktionalismen som 
altings løsen. Det var samtidig paradoksalt nok en bekræftelse af modernismens 

 
390 Ibid., 135. 
391 Brolin, Failure of Modern Architecture, 33. 
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undtagelsespræg, hvis, som postmodernisterne hævdede, modernismen var ale-
ne om at ophøje funktion til arkitekturens rationale.  

“But if it was a fiction to treat functionalism as a crucial feature of even 
part of modernism, it is a grosser fiction to treat the whole of modernism 
as functionalist. This fiction is used to define modernism narrowly and in 
indefensible terms, and thus to denigrate modernism.”392 

Det er ikke en unode, som Jencks bedriver, for han gør en dyd ud af at nuancere 
billedet af Gropius som først og sidst funktionalist, hvilket er en antagelse, som 
ikke er levedygtig, medmindre man helt retoucherer Gropius’ ekspressionisti-
ske fortid væk.393 Når Venturi og Scott Brown retter søgelyset mod fabriksæste-
tikken i modernismens arkitektur, er det dog ikke kun for at påpege et svigt af 
funktionalismen, men i lige så høj grad for hos modernisterne at udpege en for-
trængning af, at arkitekturen opererer gennem symbolik: 

“We catalog here the failures of these functional elements to function as 
structure, program, mechanical equipment, lighting, or industrial process, 
not to criticize them (although on functional grounds they should be criti-
cized), but to demonstrate their symbolism. Nor are we interested in criti-
cizing the functional-technological content of early Modern architectural 
symbolism. What we criticize is the symbolic content of current Modern 
architecture and the architect’s refusal to acknowledge symbolism.”394 

Reservoiret for modernismens symbolindhold anno 1972 var ifølge forfatterne 
Cape Kennedys affyringsramper, engelske fabrikker, victorianske drivhuse, fu-
turismen og konstruktivismens fantasiprojekter, Buckminster Fullers space-
frames, Piranesis Carceri, massevirkningen af husrækker og torve i traditionelle 
italienske byer samt imitationen af modernismens etablerede helte.395 Selvom 
Venturi og Scott Brown altså hævder, at de ikke har til hensigt at kritisere den-
ne motiviske cirkulation, bliver det hen ad vejen tydeligt, at de ikke bifalder 
lånene fra en industrialder, som forfatterne allerede kan skimte enden på: “The 
spatial replication today of the mills of the nineteenth-century Midlands illu-
strates the irrelevance of these borrowings.”396 Og endskønt Venturi og Scott 
Brown altså forsikrer læseren om, at deres kritik kun har samtiden som sit gen-

 
392 Anderson, “Fiction of Function,” 21–2. 
393 Jencks, Modern Movements in Architecture, 111–3. 
394 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 137. 
395 Ibid., 138. 
396 Ibid., 148. 
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standsfelt, er det tydeligt, at de har et horn i siden på Gropius’ popularisering af 
en stiliseret og kulturelt afsporet fabriksæstetik: 

“Walter Gropius decried the term ‘International Style’ but created an ar-
chitectural style and spread a vocabulary of industrial forms that were 
quite removed from industrial processes.”397 

 

BAUHAUS-BYGNINGEN I DESSAU 

Derfor giver det mening at bese og analysere Gropius’ absolutte hovedværk, 
hovedbygningen for Bauhaus (1925-26) opført efter skolens flytning til Des-
sau fra Weimar. 

Snarere end noget, som lader sig beskrive som én bygning, er der tale om et cen-
trifugalt anlæg sammensat af fem fløje eller enheder. Alle bygningsenhederne 
indgår i en kæde af forbindelser, som i plan bedst kan beskrives som en organi-
sation, der minder om møllevinger eller et svastika med tre arme. Anlægget lig-
ger parallelt med en større vej, som flugter med henholdsvis en kortside og en 
langside af to af dets forskellige bygningsfløje. Desuden passerer en vej, som går 
vinkelret på hovedvejen som en forgrening af denne, igennem selve bygnings-
komplekset. Alle bygningsenhederne står ortogonalt i forhold til hinanden, og 
de har alle som én flade tage. Næsten hele komplekset har desuden glatte, hvid-
pudsede ydermure, mens nogle få flader, herunder det tilbagetrukne sokkelparti 
og et hjørneparti mod vejen, fremstår i mørkegrå puds. De tre af bygningsenhe-
derne – kunsthåndværker- og håndværkerskolen, administrationsbygningen, ateli-
er- og værkstedsfløjen – træder frem som aflange blokke, mens fløjen med kantine 
og teatersal danner en lav forbindelsesbygning mellem det centrale bygnings-
massiv og den isolerede, tårnlignende kollegiebygning. At kørevejen er ført igen-
nem anlægget via en bred portal under administrationsfløjen er en central del af 
kompositionen, idet der opstår en lang passage mellem kunsthåndværker- og 
håndværkerskolen på den ene side og atelier- og værkstedsfløjen på den anden 
side. En imaginær akse krydser passagen vinkelret umiddelbart foran portal-
bygningen (administrationsfløjen) og lader sig konstatere i spejlingen af de to 
primære indgangspartier, hvor postkasserøde dørpartier tiltrækker sig opmærk-
somheden. Over begge disse indgangspartier, der er placeret over for hinanden, 
ses spinkle, kasseformede betonbaldakiner med sorte kanter, som skyder sig ud 
 
397 Ibid., 137. 
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i rummet, og opefter findes store vinduespartier helt i glas. Samme rumlige dy-
namik opstår i den ensartede og serielle stabling af betonaltaner på kollegiebyg-
ningen. Hver fløj af anlægget har stort set forskellige vinduestyper, der er appli-
ceret systematisk på de enkelte bygningstyper, men visse typer går igen på 
tværs af fløjene, for eksempel i form af vindueshuller i sokkelzonen, og bånd-
vinduer er fremherskende. Også placeringen af vinduerne på fladen følger for-
skellige spilleregler alt efter bygningstype. Atelier- og værkstedsfløjen skiller sig 
ud fra anlæggets præg af hvide, rektangulære og bloklignende volumener ved at 
være omkranset af en udkraget curtain wall af store serielle glaspartier, der i 
højde spænder fra sokkel til tagfod. Samtidig markerer symmetrien i komposi-
tionen af portalbygningens side mod passagen samt symmetriaksen mellem de 
to indgangspartier en subtil afvigelse fra resten af facaderne, som mestendels er 
asymmetrisk komponeret. 

Som anlæg betragtet er Bauhaus i Dessau kendetegnet ved at være en komposi-
torisk øvelse i at forme bygningskroppen således, at den både kan opfattes som 
autonom størrelse og som relationel størrelse. Anlægget er et udstillingsvindue 
for modernismens anderledes gestaltningsprincipper, der distancerer sig fra 
den traditionelle bygningskunsts. Hver enkel fløj ud af de fem, der tilsammen 
udgør skolekomplekset, er karakteriseret ved at træde frem i relativ autonomi. 
Sine steder er det to facadeforløb, andre steder tre facadeforløb, som skaber 
tilløb til et indtryk af et kompositorisk selvberoende bygningsvolumen, men i 
sidste ende viser ingen af fløjene sig at være behersket af samme orden hele ve-
jen rundt. Ét afgørende princip kan derfor udledes af sammenkædningen af 
bygningerne: Intet volumen tilkendes fuld autonomi og må altså give køb på 
den æstetiske kontrol af mindst én side til fordel for syntesedannelsen i et 
sammenløb af flere koordinerede strukturer. Det betyder i praksis, at eksem-
pelvis kantine- og teaterfløjen har ringest autonomi, da bygningens to kortsider 
er beslaglagt af nabobygninger, at administrationsfløjen har middel autonomi, 
da den har identificérbare langsider og én enkelt kortside, men dels kun har to 
sammenhængende facadestykker, dels deler fenestreringsprincip med den ene 
nabo, og at de øvrige to bygninger, kunsthåndværker- og håndværkerskolebyg-
ningen samt atelier- og værkstedsbygningen, fremstår med størst mulig auto-
nomi, eftersom disse har omløbende, kontinuerte facadepartier og taglinjeforløb 
i – alt efter definition og perception – mellem tre og fire facaders længde. Men 
bortset fra facaderne mod hovedvejen på hver side af passagen undergår få fa-
cader forvrængning, afkortning eller knopskydning som led i tilpasningen til 
funktionelle krav. 
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Mens denne variationsduelighed, som udtrykkes i bygningsvolumenernes posi-
tioneringer, skaleringer og åbne eller lukkede facadeskemaer, er en artikulation 
af skolens indre funktionelle behov, er den æstetiske uniformering af bygnings-
kroppene med gentagelsesprægede vinduesformater og farvesætninger et lære-
stykke i standardisering. Dertil kommer en række træk ved Bauhaus-bygningen, 
som viser tilbage til tidligere tiders kompositionsteknikker. Det gælder især den 
symmetriakse, som spænder sig ud mellem de to indgangsportaler på tværs af 
den monumentale passage, hvor indlæggelsen af symmetriprincippet midt i en 
ansamling af heterogene bygningsmasser, i plan, men ikke i facadeæstetik, er et 
ekko af Schinkels uformelle improvisationer mellem ellers regelrette bygnings-
ensembler i Berlin og Potsdam. 

Underkaster vi nu Bauhaus-bygningen Goodmans analytik, så står det med det 
samme klart, at denotation er aldeles fraværende som symboliseringsvej. Ek-
semplifikation er derimod universelt til stede i næsten hvert eneste facadeaf-
snit, hvor zoner af facaden eksemplificerer henholdsvis geometriske serier (de 
dybe murhullers kontrastvirkning i trappetårn og kælderetage) eller mønstre 
(den universelle, gentagne underopdeling af vinduerne i rammer og ruder), far-
ve (de røde indgangsdøre, trappetårnets grå kontrastvirkning op ad den hvide 
facade), horisontal orientering (båndvinduerne, de rumligt dramatiske balko-
ner), transparens (indgangspartiernes glaspartier og hele værkstedsbygningens 
fremtoning) og frontalitet (de to aksefaste indgangspartier, hvis frontalitet er 
artikuleret ved trappens og baldakinens privilegerede retningsangivelse i rum-
met). Selv kollegietårnet, som er anlæggets mest vertikale element, er inddraget 
i den horisontale eksemplifikation i proportioneringen af både vinduer og bal-
koner og ved kantinebygningens indsnit i kollegiebygningen. Derimod er den 
hvide farve så udbredt hele bygningen rundt, at denne farve næppe kan siges at 
være andet end et neutralt bagtæppe for de formelle brud i rum, farve og plan, 
hvor eksemplifikationen træder til. Som læseren af min analyse her måske har 
fornemmet, svarer den i længde til analysen af Haus Lange, og det er netop den 
hyppige forekomst af eksemplifikation, som gør, at Bauhaus, på trods af bygnin-
gens rumlige sammensathed og kompleksitet, æstetisk set har et påfaldende 
gentagelsespræg, hvor mange facader er sammensat efter samme læst og kun 
varierer i omfang, ikke i æstetisk symbolisering. Flere af facaderne på Bauhaus 
er sågar præget af flere samvirkende slags eksemplifikation på én gang. 

Samtidig viser en sammenligning med IIT’s delvist funktionelt parallelle anlæg, 
at Bauhaus-bygningen savner den artikulation, som Mies havde tilvejebragt 



 

179 
 

med sin kreative forvandling af tektoniske led i stål til dekorative metaforiske 
markører for en Stoffwechsel. I Mies’ praksis er artikulation en forlængelse af 
eksemplifikation. I Bauhaus’ tilfælde forløber mange af overgangene fra vindue 
til facade, fra facade til facade omkring hjørne, fra kælderfacade til curtain wall 
og så videre uden noget æstetisk medierende mellemled. Selv Hitchcock og 
Johnson er mellemfornøjede med viaduktens eksponerede betonkonstruktion, 
som de finder klodset. De to formalistiske kritikere identificerer desuden en 
logik, hvor vinduer i skakbrætmønster signalerer beboelsesfunktioner, mens 
båndvinduer signalerer administration, men som min gennemgang viser, er af-
vekslingen mellem de to vinduessystemer mere bestemt af kompositoriske hen-
syn end af funktionelle – og lader sig ikke identificere med en bestemt gruppe af 
funktioner.398 

I modsætning til den omsiggribende og universelle opdyrkelse af horisontalitet, 
som vi finder hos Frank Lloyd Wright, og som jeg kommer til i et separat kapi-
tel, indtræffer horisontaliteten i Bauhaus dels sporadisk, dels uafhængigt af ter-
rænet. Faktisk spænder den traditionelle, næsten trivielle vinduesfølge i kæl-
deretagen hele vejen rundt ben for muligheden af at lade terrænets linjeføring 
forplante sig opefter og sætte etagevise spor på facaden, og den grå farvesætning 
af kælderen, der perceptuelt træder tilbage i rummet, mens overetagernes hvide 
plan skyder sig frem, er næsten en parafrase over den traditionelle arkitekturs 
solide naturstenssokkel. I stedet er de horisontalt eksemplifikatoriske elemen-
ter placeret i højere luftlag. På trods af den tilpassede og asymmetriske kompo-
sition af anlægget, der også bliver et metaforisk billede på samarbejde, kollekti-
visme og fleksibilitet, træder bygningen ikke i forbindelse med landskabet og 
har, med undtagelse af det lille aflukke med mure omkring trappetårnet og den 
hævede læsseplads ved kantinen, ingen andre kontaktflader med omgivelserne 
end selve sokkelzonen. Man finder ingen udenværker i form af Mies’ plint eller 
tilsvarende mellemzoner mellem bygning og landskab. Med Carsten Thaus ord: 

“Den mørke sokkelzone, broen og det centrifugale i planen løste via sit løft 
bygningen fra den konkrete stedbundethed. I modsætning til skandinaver-
ne var Bauhaus-folkene mere indstillede på at skabe arkitektur som et ob-

 
398 “The supports of the center section are awkward in shape.” Hitchcock and Johnson, Interna-
tional Style, 149 (her ændret fra originalens versaler). En del af forklaringen kan findes hos Gie-
dion, som skriver: “På grund af de tyske byggesregulativer [sic] er de bærende piller langt tunge-
re, end de ville have været i Frankrig eller Schweiz.” Sigfried Giedion, “Rum, Tid og Arkitektur” 
[1941], oversat af Gitte Hannestad, in Rumanalyser, red. Lise Bek og Henrik Oxvig (Aarhus: 
Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 268. 
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jektivt udsagn, eventuelt en objektiv kube præget af en art stedsløshed – 
non place-enheder som man ville sige i dag.”399 

Autonomien af bygningskroppene bliver derfor en slående effekt af Gropius’ 
Bauhaus-ensemble, og denne konklusion er allerede foregrebet hos Giedion: 

“Bauhaus-komplekset er en sammenstilling af kuber, én placeret ved siden 
af en anden – kuber af forskellig størrelse, materiale og placering. Målet er 
ikke at forankre dem til jorden, men at få dem til at svæve over grun-
den.”400 

Mere end noget andet har transparensen været en fortolkningsnøgle i forståel-
sen af Bauhaus-bygningen. Når Venturi og Scott Brown hævder, at Gropius be-
går autoplagiat ved at gentage et industriæstetisk motiv fra skolæstfabrikken 
Fagus-Werk i Alfeld an der Leine, som Gropius sammen med Alfred Meyer 
havde stået for i 1911 og udvidet i 1913 og siden, da skyldes det lighederne i ud-
formningen af glasfacaden. På trods af betydelige konstruktive forskelle mellem 
de to bygninger, er Fagus-Werk og Bauhaus-bygningen fælles om at have en cur-
tain wall med spænd over flere etager og med indblik til den blottede konstruk-
tion. Dertil kommer typologiske ligheder mellem glaspartierne om hjørnerne og 
mellem dimensioneringen af ruderne for de to bygningers vedkommende, og 
hvad Bauhaus’ båndvinduer angår, gentager disse de svage fremspring foran 
facadeplanet, som allerede ses i Fagus-Werk. Arrangementet omkring indgangs-
portalen til fabrikshallen har også ligheder med løsningen, der fandt vej til dø-
rene på Bauhaus. Ifølge modernismekritikerne Venturi og Scott Brown er telt-
dugen af glas omkring Bauhaus’ værksteder og atelierer intet andet end en mal-
placeret industriel markør, som har mistet tråden til sin oprindelige meningsgi-
vende kontekst, nemlig fabrikken. 

Et par årtier tidligere havde kunsthistorikeren Colin Rowe, som om nogen har 
spillet en rolle i æstetiseringen af modernismens arkitektoniske kultur, sammen 
med maleren Robert Slutzky skrevet et toleddet essay om transparens (1955), 
hvori forfatterne gjorde det kubistiske maleris figur/grund-effekter til målestok 
for kvalificeringen af den moderne arkitekturens rumlige udfoldelser. Når Ven-
turi og Scott Brown beklager sig over historiografernes tendens til at bedømme 

 
399 Carsten Thau, “Bauhaus – menneskets frigørelse gennem arkitekturen,” in Arkitekturen som 
tidsmaskine (København: Kunstakademiets Arkitektskole, 2010), 330–1. 
400 Giedion, “Rum, Tid og Arkitektur,” 270. 
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arkitekturen på maleriets mediespecifikke præmisser, hvilket i øvrigt var en 
indgroet praksis hos De Stijl, er det med klar adresse til Rowe og Giedion: 

“Although historians describe the relation between painting and architec-
ture of this period as a harmonious diffusion of the Zeitgeist, it was more an 
adaptation of the language of painting to that of architecture.”401 

I første del af Transparens: Bogstavelig og fænomenbundet forklarer forfatterne, 
at den moderne maler, det vil sige kubisten, har valget mellem at betjene sig af 
den ene eller den anden form for transparens: 

“Man kan nu fastslå, at den bogstavelige transparens har tilbøjelighed til at 
være forbundet med trompe l’œil-effekten, idet den udgøres af et gennem-
skinneligt objekt i et dybt ‘naturalistisk’ rum; mens fænomenbundet trans-
parens findes der, hvor en maler søger den tydelige fremstilling af frontalt 
udfoldede objekter i et lavt, abstrakt rum.”402 

Derpå begiver de sig videre til opgaven med at gøre disse begreber funktionsdu-
elige i en arkitektonisk sammenhæng. Her former essayet sig som et korrektiv 
til Giedions samstemning af kubisme og moderne arkitektur i Space, Time and 
Architecture, for de to forfattere kan ikke forlige sig med, at Bauhaus-
bygningsmassivet i Giedons optik skulle være bekræftelsen på netop en tilnær-
melse mellem maler- og bygningskunst – og dermed ydermere en formel og 
håndgribelig succesfuld bekræftelse på netop den syntetiserende aktivitet, som 
under Gropius’ overopsyn blev sat i scene på Bauhaus-skolen. Giedion havde 
skrevet: 

“To af den moderne arkitekturs større ambitioner lykkes her, ikke som et 
ubevidst afkast af ingeniørvidenskabens fremskridt, men som realisering af 
en kunstners ubevidste intention; der er den svævende, vertikale gruppe-
ring af planer, som tilfredsstiller vort ønske om relationelt rum, og der er 
den udstrakte transparens, som tillader indre og ydre at blive set samtidig, 
en face og en profile som Picassos L’Arlésienne fra 1911-12. Mangfoldighed af 
referenceniveauer, eller referencepunkter, og samtidighed – kort sagt, ide-
en om rum-tid.”403 

 
401 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 136. 
402 Colin Rowe og Robert Slutzky, “Transparens: Bogstavelig og fænomenbundet” [1955], oversat 
af Karin Hindsbo, in Rumanalyser, red. Lise Bek og Henrik Oxvig (Aarhus: Fonden til udgivelse 
af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 281. 
403 Giedion, “Rum, Tid og Arkitektur,” 269. 
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Rowe og Slutzky er ikke overbeviste, for i bemeldte maleri “giver Picasso […] 
ubegrænsede muligheder for alternative læsninger, mens glasvæggen på Bau-
haus-bygningen, en utvetydig væg foran et utvetydigt rum, synes at være ene-
stående fri for denne kvalitet.”404 

Forfatterne søger efter gestalteffekter, hvor transparensen tjener til at så tvivl 
om virkelighedskarakteren af et eller flere oplevede planer i rummet, hvilket i 
de mest avancerede modernistiske bygningsværker ifølge forfatterne viser sig 
som gensidigt gennemtrængende rum, hvor beskuerens perception er medska-
ber af det æstetiske udfaldsrum. Men Bauhaus opviser ikke denne effekt: 

“Således bliver vi i Bauhaus-komplekset næppe bevidste om tilstedeværel-
sen af en rumlig lagdeling, selvom vi repræsenteres for en komposition af 
fladelignende bygningskroppe, hvis form foreslår en rumaflæsning via la-
gene.” 

“Som Van Doesburg og Moholy undgik Gropius også frontalitet.” I stedet er det 
det diagonale møde med bygningskroppen, som er privilegeret, hævder Rowe og 
Slutzky. Videre skriver de: 

“Vigtigheden af disse diagonale betragtninger af Bauhaus-komplekset får 
konstant gyldighed gennem værkstedsfløjens lysgennemtrængelige hjørner 
og gennem kollegiebygningens balkon og den fremspringende plade over 
indgangen til værkstedsfløjen. Disse er elementer, som må give afkald på 
frontalitetsprincippet for at blive forstået.” 

Gropius “er nemlig ikke villig til at tilskrive det ene eller det andet en signifi-
kant kvalitetsforskel, og han forhindrer mulighederne for flertydighed.” Kort 
sagt kan Gropius “ikke erfare konflikten mellem et rum, der er eksplicit og et 
andet, der er antydet.”405 Sammenligningsgrundlaget, som Gropius taber til, når 
det handler om at bedømme graden af ikke kun materialetransparens, men også 
illusorisk transparens, er Le Corbusiers samtidige Villa Stein i Garches (1926-
28). Ved at gruppere Le Corbusier, Amédée Ozenfant, Georges Braque, Pablo 
Picasso, Fernand Léger, Robert Delauney og Juan Gris i en ‘fransk skole’ og Wal-
ter Gropius, Theo van Doesburg, László Moholy-Nagy, Vasilij Kandinskij, El 
Lisitskij og Kazimir Malevitj i en tysk-russisk-hollandsk restgruppe, hvis med-
lemmer var “uvillige til at acceptere visse mere parisiske slutninger.”406 Men for 
 
404 Rowe og Slutzky, “Transparens,” 281–2. 
405 Ibid., 289. 
406 Ibid., 284. 
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at få denne generalisering til at holde vand, forbigår forfatterne i stilhed, at Le 
Corbusier og Ozenfant i 1918 brød med kubismens rumforståelse, herunder 
med den fænomenbundne transparenspraksis, da de lancerede purismen som 
en avantgardeposition, der skulle stabilisere objektet i rum og på billedplan. 

Selvom Rowe og Slutzkys æstetiske analyse af slægtskabet de moderne kunster 
imellem ikke har direkte relevans for undersøgelsen her, indikerer den ikke 
desto mindre, “at Le Corbusier primært er optaget af glassets flademæssige kva-
liteter og Gropius af dets gennemskinnelige egenskaber.”407 Men bogstavelig er 
Gropius’ transparens langtfra kun, thi hans rødder i ekspressionismen fornæg-
ter sig ikke. Robert Hughes skriver følgende: 

“Som det mest velkendte eksempel kan Bauhaus – dette kloster for hånd-
værk og design, der af grundlæggerne var tænkt som det kollektivt frem-
bragte ‘krystalsymbol på en ny tro’ (Walter Gropius’ formulering) – hver-
ken opfattes som ideal eller real organisation uden for sin ramme af my-
stisk ekspressionisme.”408 

Giedion, for hvem ekspressionismen var en parentes i historien, hæfter sig i 
stedet ved Gropius’ afstandtagen til de umiddelbart foregående stilretninger, 
sikkert art nouveau, og anskuer – ligesom senere Rowe og Slutzky – udelukken-
de glasfacaden som en formel mekanisme, der – alt efter anskuelse – enten ind-
frier eller forbigår potentialer til opnåelsen af en højere kulturel samhørighed, 
hvis dynamo er de samvirkende kunstarter: 

“Glasset blev brugt på grund af dets dematerialiserende kvalitet; den fore-
gående generation havde enten benyttet det af praktiske grunde eller også 
havde de (i private huse) indfarvet eller malet det.”409 

Stanford Anderson tager afsæt i denne slutning, men undlader ikke at betone, at 
værkstedsbygningen på Bauhaus i sin udformning er langt mere radikal end 
nogen funktionalisme: 

“What might be considered the functionalism of the workshop elevations 
of Gropius’s Bauhaus in Dessau is much more deeply tied to the modernist 

 
407 Ibid., 282. 
408 Hughes, Det chokerende nye, 177. Dette citat stammer dog fra Bauhaus’ grundlæggelsespro-
gramskrift fra 1919 i Weimar og kan ikke uden forbehold sættes ind i konteksten på Bauhaus i 
Dessau syv år senere. 
409 Giedion, “Rum, Tid og Arkitektur,” 270. 
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metaphysics of dematerialization espoused by László Moholy-Nagy in his 
constructions and teaching.”410 

Det, der imidlertid som en understrøm forbinder både Hughes, Giedion og An-
dersons vidt forskellige udlægninger af Bauhaus-bygningen, er rendyrkelsen af 
glasset som medium for den gennemskinnelige effekt. Selv hvis man fravælger 
at abonnere på Hughes’ fortolkning med dens ekspressionistiske overtoner, kan 
man ikke komme uden om, at Gropius har stillet curtain wall’ens princip til 
skue på en kurateret facon, hvor glasmediet bliver opmærksomhedskrævende 
og betydningsbærende i sig selv. Derfor har Rowe og Slutzky også ret i, at ind-
blikket til konstruktionen er selve præmissen for Gropius’ iscenesættelse af ær-
lighedsprincippet, hvor opnåelsen af en nyvunden tektonisk og rumlig frisæt-
telse skal kundgøres for alverden – i praksis og som arbejdsprogram. 

Det latente fællestræk mellem disse observationer er eksemplifikation. Hos 
Gropius antager dematerialiseringen og eksponeringen af glassets egenskaber et 
endemål i sig selv, og derfor er eksemplifikation af transparens så hyppigt akti-
veret i Bauhaus-bygningen; både i form af curtain walls og båndvinduer. Man 
kan endda gå skridtet videre og hævde, at den æstetiske effekt, som Goodman 
altså kalder eksemplifikation og beskriver gyldighedskriterierne for, var en pro-
grammatisk ledetråd for selve Bauhaus’ æstetiske projekt. I hvert fald peger 
Carsten Thaus indramning af Bauhaus’ højere designmæssige formål og prin-
cipper på, at den formelle selvreferentialitet, som eksemplifikation retteligen 
er, var indarbejdet i alle aspekter af skolens virke: 

“Den æstetiske og teknologiske formalisme, man samledes om, ville en 
sammensmeltning af konstruktion, funktion og udtryk. Disse elementer i be-
vidst forening skulle ikke blot skabe en ny æstetisk slagkraft, men også 
kommunikere en oplyst, rationel livsform […] Det moderne drama skulle 
netop udspille sig i forhold til det hverdagslige, boligen, stole, vaser og lam-
per.”411 

På tidspunktet for flytningen til Dessau havde skolen lagt betoningen af indvi-
elsen i håndværkets mysterier bag sig, og håndværket var nu at opfatte som den 
industrielle masseproduktions trædesten, ikke som en meningskonstituerende 
praksis i sig selv: 

 
410 Anderson, “Fiction of Function,” 24. 
411 Thau, “Bauhaus,” 323. 
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“Herved skete der ganske vist en forskydning fra brugsæstetik til produkti-
onsæstetik, men, mente man, maskinproduktionen foreskriver en funktio-
nalisme af højere orden end den håndværksmæssige tilpasning til brug.”412 

Selvom vi her taler om design af brugsgenstande, ikke af bygninger, viser det sig 
altså, at når Venturi og Scott Brown især forfølger Gropius som ophavsmanden 
til maskinæstetikken, så kan der være god grund til denne prioritering. 

Men er der overhovedet belæg for at søge efter den såkaldte fabriksæstetik i 
Bauhaus i Dessau? Dette spørgsmål lader sig besvare ved at måle graden af ek-
spression i bygningsanlægget. Her er det påfaldende, at kritikerne, i forsøget på 
at karakterisere den moderne arkitekturs primære æstetiske problembarn, har 
leveret og legitimeret metaforen om Bauhaus som en fabrik, men samtidig bør 
det ikke overses, at disse bedømmelser kun har rettet sig mod atelier- og værk-
stedsbygningen, ikke mod anlægget som helhed. Faktisk er det slående, at ingen 
metaforer melder sig hos forestillingsevnen, når det gælder om at finde frem til 
et fænomen, som hele Bauhaus ville kunne paralleliseres til. Dette er endnu me-
re bemærkelsesværdigt, når vi tidligere har konstateret, at mætning med ek-
semplifikation meget ofte kan danne afsæt for ekspression – uden dog at udgøre 
en nødvendig betingelse for ekspression. Den decentrale og centrifugale opbyg-
ning af Bauhaus’ planløsning er blevet sammenlignet med møllevinger, et sva-
stika og lignende, men alle disse metaforer næres af en oplevelse af repræsenta-
tionen i planen, ikke af en fænomenologisk konfrontation med bygningen, og 
bør derfor afskrives. I lighed med Illinois Institute of Technology af Mies viser 
Bauhaus af Gropius sig altså at være et bygningsværk, som holistisk set er tavst, 
og som for enkelthedernes vedkommende kun giver anledning til metafordan-
nelse med rod i artefakter, især andre (industrielle) bygningstyper. De metafo-
rer, som er blevet projiceret på Bauhaus’ transparente atelier- og værkstedsbyg-
ning, er variationer over fabrikshallen. 

“From Walter Gropius’ Fagus Factory, 1911, to Le Corbusier’s ‘home as a 
machine for living in’, 1922, we have the birth and establishment of the 
major metaphor for modern architecture: the factory.”413 

Da Bauhaus-bygningen er meget mere sammensat end det stykkevise IIT, mere 
plastisk end IIT, har flere orienterings- og bevægelsesmotiver, hvor bygningen 
animeres i rummet, især i det horisontale plan, hvor balkoner og baldakiner 

 
412 Ibid., 328. 
413 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 31. 
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bryder facadelinjens ellers strikte karantæne, skulle man tro, at metafordannel-
sen ville være større her. Men i realiteten er bevægelsesmotiverne koncentre-
rede, afmålte og rumligt indkapslede og dominerer kun kantzoner af bygningen, 
aldrig så meget som ét volumen, endsige hele anlægget, som det for eksempel 
ses i Erich Mendelsohns Schocken-stormagasiner, hvor motivet tillades at sætte 
hele bygningens arsenal af langs- og tværgående linjer, bueslag og stejlende ak-
ser i komplet, koordineret eksaltation – som indoptagelse af og parafrase over 
storbylivets dynamik. 

Syntaktisk lader Bauhaus sig i høj grad bringe på formel, da især vinduesforma-
terne er udledt fra samme grundmodul, og da talrige facader er sammensat af 
samme moduler efter samme proportionsregler, og dermed viser det sig, at den 
notation, som i høj grad var både program og værktøj bag murerne på skolen for 
blandt andre Oskar Schlemmer, også kan udstrækkes til at gælde Gropius’ arki-
tektur. Også semantisk er der få benspænd for at overføre Bauhaus-bygningen 
til ren notation, for facadernes overflader er bemalede og lader sig ikke patine-
re, og forekomsten af håndværksmæssige aftryk, som kunne besværliggøre re-
plikation, er minimeret. I sin modernismekritik anlægger Brent C. Brolin en 
interessant synsvinkel på dette forhold, altså spørgsmålet om håndværkets sto-
kastiske spor, når han fremhæver den mislykkede æstetiske effekt, der melder 
sig, når den glatte, fejlfri, maskinelle overflade – af sparsommelighedshensyn – 
søges opnået med traditionelle materialer, hvis egenskaber modarbejder en 
æstetisk nulfejlskultur. Hans eksempel er en murstensmur, som mislykkes i 
forsøget på at ligne et ensartet facadeplan, og som kunne være en ringere aflæg-
ger af Mies’ murværk på IIT. Arbejder arkitekten derimod med åbne øjne inden 
for rammerne af traditionel bygningskultur, da er variationer i stofligheden et 
forventeligt resultat, ikke en uønsket fejlkilde.414 

Rowe og Slutzky undersøger billedmæssigheden i den moderne arkitektur, men 
forløber sig i deres næsten normative præference for en arkitektur, der evner at 
optræde som et kubistisk maleri. De er ikke desto mindre på sporet af kilden til 
enstonigheden i den moderne bygningsfacade – nemlig eksemplifikation. Når de 

 
414 “Modern architects often attempt to reproduce smooth, functional machine surfaces in 
nonmachine materials; however, the effect of simplicity is difficult to achieve. Above, an effort 
to make a smooth plane ends up in showing each little misaligned brick. A less severe treatment 
in the same material, below, turns out to be more practical in that its irregularity disguises its 
imperfections.” Brolin, Failure of Modern Architecture, 34. Der er dog fortilfælde før modernis-
men; eksempelvis i rokokoens tendens til at oliemale facader i sandsten for at opnå en ensartet, 
blank overflade. 
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skuffes af den bogstavelige transparens i Bauhaus-bygningen, fordi alt er gen-
nemlyst og intet gedulgt, kan vi forsigtigt konkludere, at denne form for forma-
lisme ikke behager formalisterne, fordi den hverken udfordrer perceptionen 
eller aktiverer forestillingsevnen, men serverer et færdigpakket billedmageri 
forankret i en fetichering af materialet. Om det samme gælder Le Corbusier, 
finder vi ud af snarest. 

Og i forlængelse af dén konklusion giver det god mening mentalt at slå følge 
med Venturi og Scott Brown, når deres tankebaner problematiserer den mo-
derne fabriksæstetik som erstatningsgrundlag for renæssance-barok-systemet 
eller Beaux-Arts-doktrinerne, for som vi har konstateret først i Illinois Institute 
of Technology i Chicago og nu i Bauhaus i Dessau, giver kultiveringen af indu-
strielle komponenter eller materialeegenskaber som det æstetiske brændstof for 
arkitekturen godt nok anledning til metafordannelse, men kun metafordannel-
se, som paralleliserer enten andre (moderne) bygningstyper eller andre (mo-
derne) artefakter fra industrisamfundets kontekst af masseproduktion og mas-
sekonsum. Naturen har ikke længere gyldighed som kilde til metaforer. For så 
vidt man dermed kan tale om en fabriksæstetik som et reelt fænomen i den 
moderne arkitektur, er det æstetiske potentiale for ekspression, i Goodmans 
forstand, betydeligt indsnævret set i relation til de værker fra stilretningerne i 
modernismens begyndelsesfase, som jeg tidligere har ladet passere revy; herun-
der især værker fra art nouveau og ekspressionisme. 

 

SENE VÆRKER AF GROPIUS 

Hvor Bauhaus-periodens Gropius er skydeskive for Venturi og Scott Brown i 
Learning from Las Vegas, retter Jencks i højere grad sin kritik mod Harvard-
periodens sene Gropius, som sammen med Marcel Breuer og via sine talrige 
elever på Harvard dels formede efterkrigstidens amerikanske arkitektur, dels 
via sine projekter under fjernere himmelstrøg cementerede opfattelsen af mo-
dernismen som et universelt arkitektursprog. Sammen med Frank Lloyd 
Wright, som sjældent nævnes i samme kontekst som Gropius, udgør Gropius for 
Jencks den ene del af en skadelig tendens for modernismens kulturelle sam-
menhængskraft og troværdighed, for 

“the formalism of these two architects was more influential and disturbing 
than that of Mies, inasmuch as their early buildings and statements were 
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directed against style as an end in itself and the divorce between function 
and form.”415 

Ligesom Venturi og Scott Brown konstaterer Jencks, at funktionalismens ærlig-
hedsdiskurs svigtes af dens egne proselytter, efterhånden som de ledende skik-
kelser – som i Gropius’ tilfælde – udarter til ren formalisme og indpakning af 
bygningskroppe med arbitrære geometriske påfund.416 

Ifølge Jencks viser svaghederne sig hos den aldrende Gropius sig i værker af en-
ten religiøs, regional eller monumental art, hvor arkitekten ifølge Jencks ikke 
adækvat evner at artikulere bygningens funktion i det ydre, så den lader sig 
genkende af publikum. Hans kritik af Gropius’ trivielle fabriksæstetik i 1973 
kan derfor ses som en forløber for den samme anklage, som han som bekendt 
retter mod Mies i 1977. Ifølge Jencks er de sene værker af Mies, Gropius og 
Wright karakteriseret ved at være semantisk univalente, mens den vellykkede – 
det vil sige multivalente – moderne arkitektur i Jencks’ optik mere er at finde 
hos den sene Le Corbusier og hos Alvar Aalto.417 

Sammen med sin kollektivt organiserede tegnestue The Architects Collaborati-
ve (TAC) stod Gropius i årene 1957-60 for en masterplan til Bagdads Universi-
tet i Irak. Ikke alle delelementer kom til udførelse, men i mange af de planlagte 
bygninger er der indlagt ét eller en serie af bløde bueslag – det gælder således 
portalen, som stadig eksisterer, hvor ét gigantisk, slankt bueslag opført i lyse 
stenblokke, men i hele sin længde symmetrisk kløvet i to halvdele af en smal 
spalte foroven, helt simpelt gør det ud for en monumental adgangsvej til cam-
pus. Bueslaget (uden snittet) var også placeret som nærmest fritstående orna-
ment på taget af det højhus-bogtårn, som også nåede at se dagens lys, og i audi-
toriebygningen, som Jencks gengiver, skulle bueslagene, nu grupperet i serier, 
anvendt som bølgeformet tagprofil og udkraget foran facaden som partielle ni-
cher, i hver ende af det harmonikaagtige bygningsmassiv, der som en tidstypisk 
kjole var snævret ind på midten, gøre det ud for lige dele tektonisk system og 
skærmende ornamentik. I den moské, som var indarbejdet i planen, konstaterer 
Jencks, at minareten er en parodi på den traditionelle form – den ligner noget i 
retning af en issyl eller en stoppenål, eller en reminiscens af Gropius’ ekspressi-
onistiske tilbøjeligheder – og at selve helligdommen, en gigantisk tynd skal eller 

 
415 Jencks, Modern Movements in Architecture, 109. 
416 Ibid., 110. 
417 Ibid., 27. 
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hætte i bombé-form, penetreret af tre lange bueslag med glaspartier, hvorved 
modernismens flydende rum eksponerer al gøren og laden indendøre, ganske 
enkelt er en kitschet pastiche over mellemøstlige motiver garneret med et drys 
æstetisk eksotisme og orientalisme.418 Jencks selv skriver, at mosképrojektet 
driver spot med religionen “in slicing up this shape like an orange peel”, og 
normalt er righoldighed på metaforer et godt tegn for Jencks, men her bliver 
den ufrivilligt komiske kilde til upassende metaforer en bekræftelse på, at arki-
tekterne hos TAC er gået fejl af både traditionel symbolik og moderne funktio-
nel transparens.419 

Den samme fadæse gentog Gropius og konsorter ifølge Jencks med byggeriet af 
en synagoge, Temple Oheb Shalom (1957-60) i Baltimore. 

Helligdommen består stort set af tre forskellige bygningsvolumener, der er 
stykket sammen: Et stort volumen, der er markant leddelt i fire fremskudte, 
høje og portalformede risalitter, som opadtil afsluttes med bløde bueslag i lighed 
med dem, som Gropius anvendte på Bagdads campus. Mellem buerne ses en 
lavere, men meget tyk og kasseformet gesimslinje, som er afbrudt af de frem-
skudte partier, og hvor højtsiddende, aflange vinduer fordeler sig systematisk. I 
den ene ende af det treleddede kompleks ses en kasseformet bygning, som 
rummer indgangspartiet, der skyder sig frem med lette, spinkle platforme og et 
trappeforløb, der krones af en tilsvarende flad og pladeformet baldakin, som 
holdes oppe af glatte, runde stålsøjler. Denne kubiske bygningsdel er rytmisk 
leddelt i slanke, lodrette partier og træder frem som rene murflader og stort set 
med et bånd af højtsiddende, aflange vinduer som eneste afbrydelse. I den mod-
satte ende afsluttes anlægget af en stor, konkav og skiveformet, skærmagtig og 
vinduesløs mur af sandstenskvadre, som er forbundet med det midterste byg-
ningsvolumen ved en lavere mellembygning. På den store, konkave flade ses 
hebræiske skrifttegn i sort metal, og i den modsatte ende, på den rent kubiske 
bygningsenhed, er synagogens navn skrevet med sorte bogstaver i versaler. Alle 
tre bygningssektioner fremstår i røde, håndstrøgne mursten, og i de fire risalit-
ters endepartier, som fremstår som nicher, er muringen udført på samme vis, 
men med et harlekinmønster af punktvist let fremskudte mursten som tilføjel-
se. Forneden skifter mønstret karakter til blåsorte mursten, der er trukket til-
bage fra murens plan, og dette skift understreges også af nicherne mellem risa-
litterne, hvor pladeformede gesimsafsnit i beton skyder sig frem. I resten af dis-
 
418 Ibid., 110, 122. 
419 Ibid., 123. 
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se mellempartier er murværket afstribet. Selve risalitternes konturer er udført i 
sandsten med stor tonal variation, og det samme gælder for skærmmuren, hvor 
kvadrene er sat sammen i en afvekslende serie af smalle og brede bånd. 

Ligesom ved Bauhaus-bygningen kan de fire markante portalformede risalitter 
skiftevis opfattes som isolerede enheder eller som dele af en syntese, som viser 
sig i mellempartiernes mere ordinære linjeføring, der netop er ‘fragmenter’ af 
Bauhaus-bygningens curtain wall. Den brede linjeføring af de afbrudte og ampu-
terede gesimsafsnit fremmaner en perceptuel og gestaltpræget illusion om, at en 
kubisk bygningskrop eller i det mindste en længdegående bjælkekonstruktion i 
sidste ende gemmer sig bag bueslagene, mens buernes håndfaste autonomi be-
nægter en sådan sammenhæng. Derfor er hovedmassivet af synagogen ironisk 
nok et eksempel på, at Gropius på sine ældre dage mestrede den fænomen-
bundne transparens af forskudte planer, som Rowe og Slutzky så som moder-
nismens apoteose.  

Det er dog ikke nok til at udløse et skulderklap fra Jencks, som afgjort ikke fin-
der behag i Temple Oheb Shalom. Men Jencks holder faktisk krudtet tørt, for 
han ekspliciterer ikke sin kritik, selvom muligheden ligger lige for. På trods af 
sin eksklusive stoflighed ligner synagogen nemlig mere en transformerstation 
eller et kraftværk, og de mere jordbundne detaljer, såsom indgangspartiet, kan 
opfattes enten som parafraser over Gropius’ motiver fra Bauhaus eller som hen-
tydninger til Mies’ samtidige stil. Bygningsenheden til højre for indgangspartiet 
ligner, med sine højtsiddende vinduer, næsten på en prik facadeskemaet fra 
maskinhuset på IIT, som Jencks siden gjorde sig lystig over. Men på en række 
punkter er synagogen i Baltimore en mere oplagt prøveklud til at lodde dybden 
af meningssammenbruddet mellem den moderne arkitekturs skabere og bruge-
re, for ikke blot er den religiøse bygnings typologi misforståelig, også selvom 
synagogen traditionelt set savner distinkte arkitektoniske forskrifter; den til-
knappede arkitektur med dens isolerede serie af kuber skaber en svag omver-
densrelation, som er karakteristisk for funktionel brugsarkitektur (og til nød for 
hemmelige logebygninger). Den eneste klare markør, som en forbipasserende 
kan tage bestik af, er portalmotiverne og indgangsbaldakinens utvetydige fron-
talitet og rumlige dynamik. 

Bortset fra løsrevne tekstbudskaber har synagogen ingen denotation. Den er til 
gengæld rig på eksemplifikation af både serialitet (bueslagene, kassetterne, sten-
sætningen på gavlene, det murede harlekinmønster), orientering (frontalitet 



 

191 
 

artikuleret både i bueslagenes kontinuum på taget fra langside til langside og i 
indgangspartiets baldakin) og form (den konkave skærmmur, som besidder rela-
tiv autonomi fra resten af komplekset). Som påvist fører eksemplifikationen – 
og de konkrete motivers vanemæssige industrielle symbolik – til en forekomst 
af ekspression, som udelukkende involverer artefakter, herunder især andre 
bygningstyper af industriel eller forsyningsmæssig art. Ingen del af synagogen 
kan tages til indtægt for naturmetaforik, og selv den konkave skærmmur er for 
eksakt i udførelsen til at kunne forveksles med klippevægge eller grotter. Syn-
taktisk befinder bygningsværket sig i mellemområdet, for de store linjeføringer 
og motiver lader sig sagtens notere, mens de lokale detaljer, ikke mindst mur-
værket af sten og tegl, har et særpræg, som unddrager sig notation. Semantisk 
har bygningen høj tæthed, da hver eneste kvader i stensætningen med sin tona-
litet og patinering (afskalning, miljøpåvirkninger) udgør en forskel, som ikke 
kan reproduceres eksakt. Atter kan vi altså konstatere dels, at eksemplifikation 
fortrænger andre æstetiske strategier, dels at den afledte ekspression kun retter 
sig mod en kunstig verden og især en typologisk indforstået arkitekturverden. 

Endelig langer Jencks ud efter højhuset Pan Am Building i New York (1958-63 
sammen med TAC, Emery Roth og Pietro Belluschi), hvor han heller ikke kon-
kretiserer sin indvending ud over de indikationer, som han giver i sin kritik af 
pragmatismens håbløshed som kunstnerisk program, men hvor han synes at 
være uimponeret af bygningens volumensyge, manglende artikulation af mas-
sen og af Gropius’ epigoneri og tematiske udvanding af andre arkitekters mere 
visionære projekter.420 

 

FORMALISME OG KLASSICISME I AMERIKANSK STATSLIG OG 
KORPORATIV INTERNATIONAL STYLE 

Det var i høj grad Gropius og hans elever fra Harvard – Jencks nævner her Phi-
lip Johnson, Paul Rudolph, I.M. Pei, Ulrich Franzen, Victor Lundy – som for-
mede den moderne arkitekturs retning i efterkrigstidens USA.421 Det resultere-
de i en formel og nøgtern arkitektur, som var lige anvendelig til statslige projek-
ter og til erhvervslivets hovedsæder. Stilistisk er denne retning hverken helt 
overlappende med Mies’ dematerialiserende tendenser i glas og stål eller helt 

 
420 Ibid., 120. 
421 Ibid., 122. 
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sammenfaldende med den senere brutalisme i beton. I stedet var der tale om en 
stilretning, som var mindre eksperimentel end 1920’ernes modernisme, men 
som fortsat tilstræbte abstraktion og regularitet. Desuden gik materialeholdnin-
gen mindre i retning af det kunstige og mere i retning af det naturlige, og arki-
tekterne inden for dette paradigme var ikke blege for at blande beton og natur-
sten eller at beklæde konstruktive skeletter, som Sullivan havde gjort det. Men 
for Jencks var denne populære stil en gold blindgyde, hvor modernismen dege-
nererede til formalisme. 

Gropius og TAC viste selv vejen med et traditionssensitivt værk, som Jencks 
ikke nævner, nemlig den amerikanske ambassade i Athen (1959-61). Bygnin-
gen er udformet som en stor, firkantet skeletkonstruktion med ni fag på hver 
side omkring et gårdrum og med en markant, udkraget baldakin hele vejen 
rundt både indadtil og udadtil. Både søjlekonstruktionen, udkragningen og fra-
været af søjler i bygningens hjørner minder om Mies’ signatur, mens porøsite-
ten af facaden som membran i stedet viser væk fra Mies’ glasarkitektur med 
lukkede pavilloner. De to hovedetager, der godt nok er beklædt med curtain 
walls à la Mies, er nemlig løftet op mellem pillerne og efterlader en stueetage 
udført delvist som en arkade, der i vidt omfang er åben, indbydende og luftig. I 
kontrast til den sammensatte fremtoning af Bauhaus-bygningen hæfter man sig 
især ved ambassadens skulpturelle klarhed og genstandsmæssighed, og den er 
udstyret med flere klassiske markører, såsom plinten, den gennemførte symme-
tri, referencen til atriumhuset og den universelle beklædning med lokalt mar-
mor. Bygningen bekræfter Rowe og Slutzkys konstatering af, at Gropius sjæl-
dent overlader noget til forestillingsevnen, men helst stiller alt til skue som på 
en præsentérbakke. 

Netop en række ambitiøse ambassade- og konsulatprojekter for USA viser, at en 
dekorativ formalisme kom forud for alt andet i den arkitektoniske gestaltning 
og endda udviklede sig til en slags globalt varemærke for USA. Dette skyldtes 
det opbrud, som herskede i CIAM, hvor flere modernister i USA – herunder 
selveste CIAM’s sekretær Josep Lluís Sert, William Wurster og Paul Rudolph – 
krævede reformer af modernismens program. Modernismen skulle i højere grad 
være tilpasningsduelig over for stedlige bydannelser og lokale byggeteknikker.422 
Hvad enten det er den amerikanske ambassade i New Delhi (1954-59 af 
Edward Durell Stone), i Accra (1955-58 af Harry Weese, fraflyttet), i Bagdad 
 
422 Jane C. Loeffler, The Architecture of Diplomacy: Building America’s Embassies (New York: 
Princeton Architectural Press, 1998), 139. 
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(1955-60 af Josep Lluís Sert, fraflyttet), i Manila (1956-59 af Alfred Aydelott), i 
Tanger (1956-59 af Hugh Stubbins, fraflyttet), i London (1956-59 af Eero Saa-
rinen, fraflyttet), i Haag (1956-59 af Marcel Breuer, fraflyttet) eller i Dublin 
(1957-64 af John M. Johansen), så markerer alle projekterne en tilbagevenden til 
traditionelle virkemidler af den ene eller anden art. 

En mindre gruppe – ambassaderne i New Delhi og London især – genintroduce-
rer symmetriprincippet og imiterer klassiske bygningstyper, templet og palæet. 
Dermed erstatter de det princip om regularitet, som Hitchcock og Johnson i 
1932 anså for et bærende træk i modernismen, med det ellers pensionerede 
princip om spejlsymmetri.423 Andre af disse ambassader og konsulater er 
asymmetriske, men alle er kendetegnet ved en omhyggelig kultivering af faca-
den som mønster, netstruktur eller modulær serie. Dette særkende afviger 
principielt set ikke spor fra Hitchcock og Johnsons forherligelse af regularitet 
som modernismens afløser for symmetri, men den orden, som besjæler de di-
plomatiske bygningers ydre, er påfaldende tilbageskuende og har ikke de fines-
ser, som Hitchcock og Johnson tilskrev deres foretrukne modernistiske bygnin-
ger, hvor en tillempet eller antydet – men aldrig fuldført – symmetri rådede.424 
Gennemgående er næsten alle bygningerne – med ambassaden i Dublin som 
brutalistisk undtagelse – beklædt med facader, der er udført helt eller delvist i 
lokale stensorter (selv i London), med ædle materialer og med en udsøgt, stilise-
ret ornamentering i bronze og forgyldning. I hovedparten af eksemplerne, nem-
lig de ikke-vestlige, er regionale træk subtilt indarbejdet i arkitekturen som 
formelle indikatorer, uden at der er givet køb på den modernistiske og minima-
listiske prægning. Filigranagtige netstrukturer eller solafskærmninger, som un-
der de varmere himmelstrøg alluderer til de lokale typer af skærmvægge eller 
skoddeprincipper, oscillerer mellem at være formelle, universalistiske indslag 
og markører for det eksotiske og regionale. 

Jencks formulerer en øjenåbnende sandhed, igen indirekte, når han groft sati-
risk ser lighedspunkter mellem Albert Speers nazistiske monumentalarkitektur 
ud til Zeppelinfeld (1934-36) i Nürnberg på den ene side og Philip Johnson, 
Wallace Harrison og Max Abramowitz’ demokratiske monumentalarkitektur 
omkring Lincoln Plaza (1955-69) i New York på anden side.425 Og han fortsæt-
ter med en parallelisering mellem fascismens såkaldt ‘firkantede colosseum’ i 

 
423 Hitchcock and Johnson, International Style, 72–3. 
424 Ibid. 73. 
425 Jencks, Modern Movements in Architecture, 184. 
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EUR uden for Rom, Palazzo della Civiltà Italiana (1938-43), og Edward Du-
rell Stones Perpetual Savings and Loan Association i Los Angeles fra 1961.426 
Sammenligningen er en provokation, men desuagtet rammer Jencks en æstetisk 
nerve, når han dermed får godtgjort eksistensen af en reduktionistisk og mini-
malistisk fællesmængde mellem de autoritære regimers stiliserede klassicisme 
og det korporative USA’s dekorative modernisme. 

Selvom den sofistikerede, reserverede og klassiske modernisme, som Stone, Jo-
hansen, Harrison og Abramowitz og mange andre stod for, ikke mindst Johnson 
selv, ser ud til at afvige fra de definitoriske principper, som Hitchcock og John-
son havde ophøjet til kendemærker i 1932, er stilens regularitet uangribelig. Det 
punkt, hvor stilen på mest bemærkelsesværdig vis afveg fra normen, bestod i 
den åbenlyse dekoration og i facadens omdannelse til ornamentalt projekt. Fa-
cadens bortfald som projekt var en konsekvens af modernismens komme, men i 
de nævnte projekter til ambassader og andre offentlige bygninger vendte faca-
den tilbage med fornyet styrke som æstetisk blikfang. Fokuseringen på facadens 
disponering og detaljering fik sågar denotationen til at vende tilbage hist og her 
– det amerikanske rigsvåben med ørnen fik således en prominent og varieret 
udformning i ambassadeprojekterne, og i Londons tilfælde vristede ørnen sig 
helt fri af den gængse ikonografi og foldede sine vinger ud som friskulptur i for-
gyldt, anodiseret aluminium i et elleve meter langt spænd på tagfoden og place-
ret i symmetriaksen. Resten af facaden er stiliseret og abstrakt i sin ornamente-
ring, men grupperingen af etagerne, betoningen af symmetrien, mønstringen af 
Portland-sandstenen og den stiliserede dekoration i forgyldt, anodiseret alumi-
nium efterlader ingen tvivl om, at ambassaden alluderer dels til Art deco-
arkitekturen, dels til barokpalæet. Det er nærliggende her at skele til Palazzo 
della Consulta i Rom (1732-37 af Ferdinando Fuga). De svage, rokokoprægede 
reliefvirkninger i Palazzo della Consulta er i øvrigt karakteristiske for facade-
løsningen i mange af disse ambassadebyggerier fra 1950’erne. Beslægtede tradi-
tionsorienterede tendenser var at finde i Italiens modernistiske arkitektur på 
dette tidspunkt, hvor Neoliberty-stilen herskede. 

I sin karakteristik af arkitekturscenen i USA anno 1973 skelner Jencks mellem 
Camp- og Non-Camp-arkitektur – og alt derimellem. Han gør ret i at fornemme 
en indvarsling af postmodernismen i den modernisme, som i stigende grad 
overgav sig til en imitativ praksis rettet mod det klassiske, men set i et good-
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mansk perspektiv har hans observationer andre følgevirkninger. Stort set alle 
de af Jencks’ amerikanske bygningseksempler, som ikke tilhører den organiske 
modernisme, viser sig at været båret af eksemplifikation og intet andet end ek-
semplifikation som æstetisk fremgangsmåde. 

Forskellen mellem modernismens pionérfase og denne mere formalistiske og 
klassiske fase beror ikke på graden af eksemplifikation, som er lige dominant 
begge steder, men på graden af allusion. Ligesom Mies’ arkitektur er disse for-
malistiske bygningsværker fattige på ekspression, hvorimod de er rige på allusi-
on. Jencks’ kontekstualisering af disse bygninger er provokatorisk, men den er 
også afslørende, for hvis disse byggerier i USA viser sig at parafrasere klassiske 
løsninger på lige fod med byggerier i diktaturstater, da er fællesnævneren mel-
lem dem netop, at de forventer en genkendelse af de historiske forbilleder hos 
beskueren. Hvis førmoderne strategier som aksefasthed, symmetri, soliditet, 
regelbundethed, artikulation og deslige lader sig ane, da er det med overlæg bå-
de i fascismens reducerede klassicisme og i den demokratiske modernisme. Ef-
ter alt at dømme kan Jencks, som ellers hylder dobbeltkodningens princip, ikke 
goutere de modstridende signaler, fordi de er diffuse og ikke åbent erklærede, 
men i en goodmansk sammenhæng er det uvæsentligt. Både den fascistiske og 
den demokratiske arkitektur beskrevet her alluderer til det klassiske formsprog 
ved at indoptage og eksemplificere visse elementer og markører fra den antikke 
arkitekturpraksis, men for den demokratiske arkitekturs vedkommende bliver 
besindelsen på det klassiske kun halvhjertet, fordi alle andre indikatorer – ma-
terialesansen især – går i retning af traditionsbrud. Andre gange er det omvendt, 
som når en åbenlys moderne og rationel minimumsstruktur som ambassaden i 
Athen er udført med en beklædning i marmor. 

Inden for denne klassikreceptive modernisme er der ingen helt mislykkede me-
taforer – ingen synagoger, som ligner kraftværker, eller kedelhuse, som ligner 
kirker. I stedet ligner det meste templer. Det moderne viser sig i minimalis-
mens princip, i detaljeringen, ikke i disponeringen af plan eller opstalt. Men 
denne afart af modernismen er ikke væsensforskellig fra Mies’ arkitektur, hvor 
udløsningen af det fulde udbytte af det æstetiske program er afhængig af allusi-
on og de forkundskaber, som følger med. Postmodernismen drev siden rovdrift 
på denne forudsætningsfuldhed, men den var allerede en aktiv faktor i den sene 
modernismes allusionsmageri, hvilket Jencks’ analyse påviser. Med Winters’ 
ord: 
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“Nevertheless, what these movements and ‘isms’ have in common, across 
the visual arts, is a propensity to rest upon theoretical foundations. Art and 
architecture of the modern period have become intrinsically theoreti-
cal.”427 

Hvis den klassicistiske modernisme adskiller sig fra den oprindelige klassicis-
me, hviler effekten snarere enten på materialesansen eller på graden af abstrak-
tion. Som bekendt involverede klassicismen til enhver tid også denotation, 
mens både den fascistiske og den demokratiske variant af klassicismen nedto-
nede denne symboliseringsvej. Andre virkemidler måtte træde til i stedet, og for 
begges vedkommende var det den arkaiske materialesans med vægtningen af 
stenhuggerkunsten, som var udslagsgivende. Når den modernistiske variant af 
klassicismen derimod betjente sig af beton, var det ikke længere den hånd-
værksmæssige udførelse, der var indikator for det klassiske, men i stedet det 
genkendelige i en rytme eller stratifikation af bygningen – som Jencks’ paralleli-
sering af de ‘firkantede colosseer’ i Rom og Los Angeles. Udløseren af allusionen 
er altså enten stofligheden – den høje semantiske værdi – eller mønstergenken-
delsen – den lave syntaktiske værdi. 

Jencks havde næppe troet, at hans polemiske modstilling af de to bygningskul-
turer med tyve års mellemrum ville være andet end en opfordring til moderni-
sterne om at skifte kurs. Men set fra en goodmansk synsvinkel er de to typer af 
allusion ikke væsensforskellig; den fascistiske er blot mindre dobbelttydig end 
den demokratiske. I æstetisk henseende er denne form for modernisme meget 
beslægtet med Mies’, hvor ekspressionen er dæmpet, mens allusionen byder sig 
til, hvis man ellers er klædt på til at begribe de subtile referencer til arkitektur-
historien. Kort sagt viser Jencks’ koncentrerede afvisning af den formalistiske 
og klassicistiske sene modernisme indirekte, at det æstetiske råderum var ble-
vet afsnøret, og at selv nok så mange historiske allusioner ikke kunne erstatte 
tabet af det ekspressive potentiale. Men hans kritik viser også, at denne sene 
fase i nogen grad var en genvinding af tabte virkemidler; som når materialesan-
sen blev højnet og sammensatheden af materialer til en gevinst. Således var de 
eksklusive og sofistikerede bygningsværker fra den sene modernisme en ind-
rømmelse til traditionen, men ikke en afgørende kursændring, som markerede 
en tilbagevenden til den førmoderne sammensathed af æstetiske symbolise-
ringsmåder. 

 
427 Winters, Aesthetics & Architecture, 52. 
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3 DEN INTERNATIONALE STIL: LE CORBUSIER OG PURISMEN 

Den såkaldt ‘internationale stil’, som fik sit program i dåbsgave med bogen af 
samme navn fra 1932, bestod ikke kun af Mies’ sprængning af rummet og af 
Gropius’ fabriksæstetik, men indoptog mere end noget andet en billedmæssig-
hed fra den hvide, kubiske arkitektur, som på udstillingen i 1932 især blev for-
bundet med J.J.P. Oud og Le Corbusier. Hvor Oud siden gled ud af historien og 
endte med at være glemt inden for både modernismens interne diskurs og in-
den for modernismekritikkens diskurs, voksede Le Corbusiers betydning kun i 
styrke i takt med tiden. 

Med sine radikale urbane utopier og forestillinger om arkitekturen som et nyt 
nulpunkt for en radikal omstrukturering af den moderne livsførelse har Le 
Corbusier selvfølgelig en fast plads i galleriet over udskældte modernistiske ar-
kitekter. Det er primært disse berygtede byplaner, som har været ofre for kri-
tikken, men hans boligarkitektur er heller ikke gået ram forbi. 

I de senere år er kritikken af Le Corbusier fra den modernismekritiske lejr fak-
tisk taget til i styrke: Malcolm Millais udgav i 2017 et karaktermord af en bio-
grafi om den schweizisk-franske arkitekt, hvor hovedpersonen skildres som en 
moralsk anløben, forrykt og autoritær fanatiker og som gennemgående inkom-
petent udi arkitekturens praksis. Oven i hatten begår Millais en retrospektiv 
‘diagnosticering’ af Le Corbusiers – for arkitekturen angiveligt skæbnesvangre – 
patologier, synshandikap og autisme.428 Men dels falder denne polemiske bog 
uden for afhandlingens tidsramme, dels skal den næppe opfattes som en aka-
demisk udgivelse. 

 

LES QUARTIERS MODERNES FRUGÈS I PESSAC 

I Le Corbusiers tilfælde har den kritiske og negative opmærksomhed primært 
kredset om hans kollektive bebyggelser med lejligheder til arbejder- og middel-
klassen og i langt mindre grad om hans eksklusive privathuse og villaer til over-
klassens velbjergede familier og ekscentriske rigmænd. Modernismekritikerne 
har ofte villet tage Le Corbusier på ordet og se, om hans arkitektur er duelig, når 

 
428 Malcolm Millais, Le Corbusier, the Dishonest Architect (Newcastle-upon-Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2017). 
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det gælder om at tilvejebringe gode, sunde, fri, åbne og æstetisk indbydende 
rammer for almindelige menneskers liv. Man har gerne hæftet sig ved Le Cor-
busiers forestillinger om arkitekturen som emancipationsprojekt blot for at 
hævde, at den empiriske realitet i de corbusierske beboelsesenheder og kollek-
tivhuse mere var en ideologisk omklamring eller en social spændetrøje end en 
fager ny ramme om livsførelsen. 

Charles Jencks er generelt positivt indstillet over for Le Corbusier, og især over 
for arkitektens sene indsats, men også han slår dog ned på bebyggelser, som han 
finder problematiske. For Jencks bliver Le Corbusier og Pierre Jeannerets så-
kaldte Quartiers Modernes Frugès (1925-28) i Pessac, en forstad til Bordeaux, 
et mønstereksempel på mislykket modernisme. Kvarteret med rækkehuse og 
lejlighedsbebyggelser, som kun blev opført som en skygge af sig selv med i alt 51 
færdiggjorte boligenheder ud af 135 planlagte, skulle have udgjort en hel ‘Cité 
Frugès’ med mønsterboliger for arbejderklassen. Bygherre var den lokale suk-
kerraffinadør Henri Frugès. Kvarteret, som i byplan og tæthed peger tilbage på 
inspiration fra havebybevægelsen med dens krav om æstetisk variation, var en 
øvelse i optimering af både økonomi og komfort, og standardisering var nøglen 
til indfrielsen af disse krav, som stammede fra en helt anden kontekst end den 
kunstneriske, nemlig taylorismens managementfilosofi.429 

Byggeriet blev derfor skaleret og projekteret ud fra ét standardiseret betonmo-
dul på 5 x 5 meter, som yderligere lod sig opdele i moduler på 5 x 2,5 og 2,5 x 2,5 
meter. Også vægmoduler, vinduer og døre blev konceptualiseret ud fra stan-
dardformater, der rettede sig efter hovedmodulets dimensioner. Ud fra et grid 
defineret af femmetermodulet formulerede arkitekterne fire hustyper som 
samlesæt af modulerne: Isolée, Quinconce, Arcade og Gratte-Ciel. Facaderne blev, 
efter indskydelse fra bygherren, ikke holdt i hvidt, men i sidste ende farvesat i 
klare farver: Hvid, lys himmelblå (ifølge Le Corbusier en lysnet ultramarin), lys 
okkerrød (brændt sienna, ifølge Le Corbusier) og lys turkisgrøn.430 Disse tre far-
ver dominerer bebyggelsen i dag, men i realiteten betjente Le Corbusier sig af 
otte forskellige farver i Pessac – uden dog at afvige fra hovedskemaet med hvid, 
blå, rød og grøn.431 Samtidig tyder meget dog på, at dette farveskema aldrig kom 
 
429 Mary McLeod, “‘Architecture or Revolution’: Taylorism, Technocracy, and Social Change,” 
Art Journal 43, no. 2 (Summer 1983): 141–2. 
430 Kerstin Schultz, Hedwig Wiedemann-Tokarz and Eva Maria Herrmann, Thinking Color in 
Space: Positions, Projects, Potentials (Basel: Birkhäuser, 2018), 56. 
431 Brev fra Le Corbusier til Mr Gabriel, 11. juli 1931. Her nævnes farverne hvid, sort + hvid (grå-
toner), ultramarinblå + hvid, engelskgrøn + hvid, cinnoberrød + hvid, engelskrød + hvid, brændt 
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til sin fulde udførelse, og at nutidens tilbageførelse af mange af husene i Pessac 
har ‘genskabt’ en tilstand, som aldrig fandtes.432 

Jencks argumenterer for Le Corbusier og Jeannerets fiasko i Pessac ved at vise, 
hvorledes beboerne i tidens løb har forandret facaderne efter subjektive og fol-
kelige pejlemærker. Væk er det strenge, gentagelsesprægede facadeskema i ræk-
kehusenes front, som er forvandlet til individualiserede huse med sadeltage, 
ændrede farver, ombygninger af båndvinduer til enkeltvinduer med bueslag, 
tilsatte forsiringer, gesimser og ornamenter i stuk, blomsterkasser under vindu-
erne, hyggelige improviserede indslag og en generel aura af traditionel, selvgroet 
sydlandsk arkitektur. Med andre ord er arkitekternes storstilede helhedsvision 
spoleret og gået til i en æstetisk atomisering, som Jencks tolker dels som et ud-
slag af forbrugersamfundets individualisme, dels som en semantisk genopret-
ning, hvor de forskellige tegn for ‘hus’ er forsøgt genaktiveret ved at modellere 
husene om til en genkendelig, hævdvunden typologi.433 At netop Pessac kom i 
fokus hos Jencks, skyldes uden tvivl, at Philippe Boudon i 1972 havde udgivet 
det sociologiske studie Lived-In Architecture: Le Corbusier’s Pessac Revisited, hvor 
emnet ikke var arkitekturen som sådan, men beboernes gradvise tilpasning af 
boligerne til deres respektive livsførelse. 

Wolfes vurdering afviger ikke fra Jencks’: 

“At Pessac the poor creatures were frantically turning Corbu’s cool cubes 
inside out trying to make them cozy and colorful.”434 

Men allerede samtidig med Jencks og Wolfes kritik indtog andre, såsom arkitek-
turkritikeren Ada Louise Huxtable i 1981, en mere imødekommende attitude til 
Pessac-bebyggelsen og vægtede i stedet boligarkitekturens robusthed, omstil-

 
sienna og brændt umbra. Farverne blev kun brækket med hvid, ikke med andre farver, hvor det 
var hensigtsmæssigt. Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy et Jean-Luc Vey-
ret, Le Corbusier: Les Quartiers Modernes Frugès: The Quartiers Modernes Frugès, trans. Sarah 
Parsons (Paris: Fondation Le Corbusier & Basel: Birkhäuser, 1998), 131. 
432 “From the evidence of the early photographs of the project, it is difficult to believe that the 
intended colour scheme, evident in the original model (which has survived and is on display in 
the ‘museum’) was ever universally applied.” Fred Scott, On Altering Architecture (Abingdon: 
Routledge, 2007), 32. 
433 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 62–3 
434 Wolfe, From Bauhaus to Our House, 32. 
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lingsparathed og høje æstetiske tålegrænser.435 Denne Everyday Urbanism-
afkodning af beboernes improvisatoriske revolte mod arkitekternes minima-
lisme har siden været ledetråden i debatter om Le Corbusier og Jeannerets for-
søg i Pessac, som nu er indlemmet i UNESCO’s verdenskulturarv. 

Lægger vi ud med Gratte-Ciel, det vil sige et lille ‘højhus’, så er der tale om et 
dobbelthus i beton i tre etager med fladt tag, og som er formet som et aflangt, 
kubisk volumen med to langsider og to kortsider (gavle). Visuelt indgår denne 
bygningstype i en serie af gentagelser af samme hustype langs vestsiden af Rue 
Le Corbusier. 

Husets kortside mod vejen er malet okkerrød, mens kortsiden mod haven står 
hvidmalet. Begge langsider er malet i en lys turkisgrøn farve. I kortsiden mod 
vejen ses en kvadratisk garageport og dernæst to etager med identiske båndvin-
duer, der går næsten fra hjørne til hjørne. Kortsiden mod haven har færre vin-
duer og ingen port, men samme opbygning. Langsiderne er begge præget af en 
taktfast serie nærmest kvadratiske fag i stueplan, som åbner op til en arkade i 
den ene side, nordsiden, og som er færre i antal på sydsiden. Fælles for siderne 
er imidlertid, at det midterste par af fag udgør to porte tværs gennem bygnin-
gen. De to porte er ikke sammenhængende, men adskilt af en mur, for langsi-
dernes lodrette symmetriakse er også husets skillelinje mellem de to boligenhe-
der. I langsidernes næste etage, førstesalen, ses de samme båndvinduer fra før 
grupperet parvist omkring husets midterakse, mens den sidste etage, andens-
alen, udviser større variation i vinduestyperne mellem de to langsider og er 
præget af store, nøgne murflader. Blikfanget på de to langsider er ikke kun far-
vesætningen, men den udvendige og hvidmalede betontrappe, som på hver side 
af huset skyder sig ud fra andensalen og leder op til tagterrassen. Trapperne er 
spejlvendte og forløber begge fra et punkt omtrent en tredjedel inde på facaden, 
målt fra hjørnet, og op til hushjørnet. Alle husets vinduer er sortmalede stålvin-
duer med et udvendigt skoddesystem huset i en tværbjælke foroven. Øverst 
afsluttes huset af et fladt tag, som via en mur i husets skillelinje er inddelt i to 
separate tagterrasser. Muren kulminerer i en omfangsrig, flad og kasseformet 
betonbaldakin, som hviler på en slank søjle/bjælke-konstruktion, og som i begge 
retninger er kraget ud over søjlernes linjeføring. Denne udkragning understøt-
ter oplevelsen af kortsidernes frontalitet. Terrasserne er hele vejen rundt ind-

 
435 Ada Louise Huxtable, “Le Corbusier’s Housing Project—Flexible Enough to Endure,” The 
New York Times, March 15, 1981, https://www.nytimes.com/1981/03/15/arts/architecture-
view-le-corbusier-s-housing-project-flexible-enough-endure-ada.html 
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hegnet af en simpel betonbalustrade med lodrette piller og vandret gitterværk i 
forlængelse af facaden. Trappernes kasseformede platforme udgør her en fort-
sættelse af kortsidens balustrade, og balustradens farvesætning er ikke ensartet, 
men mimer facadernes farvesætning alt efter den respektive orientering i 
rummet af balustradens flader. 

På Rue des Arcades møder vi Arcade-hustypen, som er sat sammen til en ræk-
kehusbebyggelse. Her vil jeg nøjes med at beskrive facaden mod vejen. Husene 
her består af toetages, kasseformede, kubiske legemer, som serielt er forbundne 
i taghøjde med en tynd og spinkel, let konkav (opadbuet) baldakin, som spæn-
der fra husgavl til husgavl. Under baldakinen finder man til venstre et tilbage-
trukkent volumen med afrundet hjørne og med ét enkelt traditionelt vindue 
placeret på første sal. Derudover udgør baldakinen en kolossal portal med frit 
udsyn igennem bebyggelsen. Både dette indre volumen, huset under baldakinen 
og sidstnævntes indre murflader er malet hvide. I venstre gavlside af den kubi-
ske blok, som støtter portalmotivet, findes indgangsdøren. Naboelementerne, 
de kubiske husblokke, er derimod farvesat i den okkerrøde farve. Her hersker 
de sortmalede båndvinduer atter, og i både stueetagen og på første sal ses en 
kombination af et langt vinduesparti mod venstre og et kort vinduesparti til 
højre. 

Ud til Rue Xavier Arnozan, Rue Le Corbusier og Rue Henri Frugès ligger et tre-
sidigt grundstykke, hvor den tidligste hustype i hele kvarteret blev afprøvet. 
Det drejer sig om et toetages modulbaseret hus stykket sammen til en Z-formet 
kædebebyggelse af tre enheder. To sådanne identiske, men spejlede kædebebyg-
gelser udfylder grunden. 

Z-husformen dannede forlæg for rækkehustypen Quinconce langs Rue Henri 
Frugès og Rue Le Corbusier. Det var denne forskudte rækkehustype, som især 
blev genstand for om- og tilbygninger i tidens løb, og som tiltrak sig Jencks’ 
misbilligende opmærksomhed. Denne hustype består af kæder sat sammen af 
langstrakte enheder med kortsiden mod vejen. Disse kædebebyggelser veksler 
mellem to enheder, hvor den ene træder frem som volumen, mens den anden 
træder frem som udhuling. Rækkehustypen, der træder frem som volumen, er 
malet okkerrødt og består i stueplan af et båndvindue til venstre og en gadedør 
til højre. På første sal ses samme båndvindue, som nu er vokset i længde og næ-
sten spænder fra hjørne til hjørne. Taget er fladt. Den porøse type, som i begge 
etager er hulet ud, består i stueplan af en forplads eller bred niche med en tilba-
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getrukken, lyseblå malet halvsøjle eller cylindrisk struktur i midten.436 Til ven-
stre for søjlen fandtes oprindeligt et vinduesparti med en brystning nedenun-
der. En aflang brystning adskiller stueplan og første sal, hvor en terrasse eller 
loggia udfylder arealet mellem naboernes volumener og tilbagetrækningen af 
facadelinjen. Her ses et svævende gitter af beton over halvdelen af terrassens 
areal og placeret ud til gadefacaden. Disse tre ydervægge, som her bliver rum-
dannende indervægge i terrassens rum – eller loggia – er malet i en lyserød nu-
ance. I de to formationer af Z-huse har farverne byttet plads, så facaderne er 
lyseblå, mens tromlen er okkerrød, men princippet for facadernes komposition 
og afveksling er de samme. Som navnet siger, bytter elementerne nemlig plads i 
Quinconce-husene. Hvor en facade med båndvinduer møder vejen, er der i den 
anden ende af det langstrakte hus loggia i stueetagen og terrasse med rumgitter 
på første sal. Og vice versa. 

Til slut findes der en håndfuld Isolée-huse af mere eksklusiv karakter, blandt 
andet opført for Henri Frugès’ højre hånd, ingeniøren Vrinat, men disse fritstå-
ende huse er sat sammen af de allerede nævnte elementer, og analysen af disse 
vil derfor forblive ufortalt her. 

Filtrerer vi nu Les Quartiers Modernes Frugès i Pessac igennem Goodmans ana-
lytiske linse, så står det med det samme klart, at denotation er ude af billedet 
som symboliseringsvej. Eksemplifikation er til gengæld til stede i rigt mål: Især 
det gentagne aflange vinduesformat, som bruges igen og igen for at skabe seriel-
le forløb, aktiverer eksemplifikation, og det samme gør både arkaden og farve-
skiftet i Gratte-Ciel-bygningerne og farveskiftet og de buede betonbaldakiner i 
Arcade-rækkehusene. Men der, hvor eksemplifikationen er størst, er netop i de 
forskudte Quinconce-rækkehuse, for her er serialiteten mest markant og omfat-
ter både facaderytme, vinduesformater, rumgitre og farvesætning. Derimod er 
bebyggelsens orientering ikke eksemplificeret ud over den retningsangivelse, 
som båndvinduet angiver, for det er netop karakteristisk for hele bebyggelsen 
og dens modulpræg, at den hverken føjer sig efter lokale topografiske forhold og 
omsætter disse til rumlige markører eller søger at indstifte en ny orientering i 

 
436 Ifølge Le Corbusier var cylinderen og dens omgivelser oprindeligt malet mørkegrå. Le Corbu-
sier, “Polychromie architecturale,” upubliceret forord til Clavier de couleurs Salubra (Basel: Sa-
lubra, 1931), Fondation Le Corbusier inv.nr. B 1-18. Citeret fra: Jan de Heer, The Architectonic 
Colour: Polychromy in the Purist architecture of Le Corbusier, trans. George Hall (Rotterdam: 010 
Publishers, 2009 [2008]), 232. 
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rummet ved arkitektoniske interventioner. I stedet må farven træde til som 
kompenserende instans for bebyggelsens forankring i omgivelserne. 

Syntaktisk og semantisk har bebyggelsen lav tæthed, for den reducerede skema-
tik og smidige reproducerbarhed, som udgjorde idégrundlaget for Les Quartiers 
Modernes Frugès, viser sig i det princip om forenkling, gentagelse og modul-
brug, som gør arkitekturen omsættelig til notation, hvis potentiale allerede kan 
konstateres i Pierre Jeanneret og Le Corbusiers arbejdstegninger og instrukser 
for præcis montering, aptering og farvesætning af husene. Husenes betonfaca-
der er udført så ensartede som muligt, uden aftryk af forskalling, og bemalingen 
tjener ydermere til at skjule lokale variationer i stoflighed. Samtidig tillader de 
malede facader ikke husene at patinere. Selv farvesætningen i sig selv, som i 
forvejen har et minimalt register, er kodificeret (Le Corbusier betjener sig af 
farvekoder) og korresponderer dels med hustype, dels med orientering mod 
verdenshjørnerne. 

At eksemplifikationen er et bærende designprincip i idealkvarteret i Pessac, 
viser sig især i kontrasten mellem de oprindelige (eller idealistisk tilbageførte) 
typehuse på den ene side og de omkalfatrede, sine steder hybride, typehuse på 
den anden, for de ændringer, som beboerne i tidens løb udsatte bygningerne 
for, har et præg dels af håndens arbejde, dels af æstetisk unikhed. Når Jencks og 
Wolfe skildrer brugernes forvandling af bebyggelsen dels som en forventelig 
genoprettelse af etablerede koder, dels som legitim dekorationsiver som en na-
turkraft af den beskaffenhed, som Loos fordømte som værende primitiv, da er 
genstanden for deres interesse og beundring et oprør mod eksemplifikation som 
æstetisk virkemiddel. Mere end noget andet er det eksemplifikationen, som 
accentuerer uforeneligheden mellem de oprindelige huses æstetiske paradigme 
og de ændrede huses paradigme af improviserede kompensatoriske ‘forskønnel-
ser’. 

Men på trods af den høje forekomst af eksemplifikation er husene i Pessac ikke 
så demonstrativt formalistiske som eksempelvis Bauhaus-bygningen af Gropius 
eller S. R. Crown Hall af Mies. I begge de sidstnævnte eksempler er orientering, 
frontalitet og transparens bærende egenskaber, som er eksemplificeret, og ingen 
af disse egenskaber genfindes med samme eksemplifikatoriske kraft i Pessac. 
Her fornægter masseproduktionens svøbe sig ikke, thi det pragmatiske princip 
trumfer i nogen grad det kunstneriske. Grupperingen af huse langs vejene er 
ikke mere systematisk end, at den tydeligvis indebærer et kompromis, og især 
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Z-husene udgør en interessant klynge af huse, der mere er dikteret af hensynta-
gen til udparcelling og afskærmning husene imellem af hensyn til privatlivet 
end af højere kunstneriske og kompositoriske målsætninger. Disse sammen-
stykkede formationer af døde, nøgne facadepartier, indbydende arkader, ind-
skudte tagterrasser og frontale, åbne facadesektioner virker uforløste, men på 
en langt mere utilsigtet måde end tilfældet er i Mies’ gennemkomponerede 
Haus Lange. Ligeledes har Le Corbusier med Z-husene ikke opnået den æsteti-
ske dobbeltloyalitet, som blev nået med strukturalismen i den sene modernis-
me, hvor et modul – hvis det var vellykket – på én og samme tid kunne opfattes 
både som autonomt, færdigt værk og som en aflægger af ad hoc-princippet, der 
kaldte på dynamisk replikation. 

Det mest radikale ved det eksperimentelle kvarter i Pessac var opgivelsen af 
værkbegrebet på bygningsniveau, som i stedet blev tilsidesat af et værkbegreb 
på byplanlægningsniveau – i det tegnede aksonometriske helikopterperspektiv, 
hvori Jeanneret og Le Corbusier lod kvarteret udfolde sig i al sin stereometriske 
og polykromatiske pragt. Men som Z-husenes typologiske limbo demonstrerer, 
var denne balanceakt mellem nabolag og bygning højst eksperimentel, og be-
byggelsens arkitekter kunne næppe foregribe den perceptuelle forvirring, som 
den pittoreske kuratering af bygningsenhederne i havebyen ville udløse, når 
denne individualiserede omhu ikke også blev udstrakt til hvert enkelt hus, som 
i stedet var identiske perler på en snor. Samtidig bryder fordelingen af bebyg-
gelsestætheden i kvarteret med traditionelle principper, hvor enten en karré-
bebyggelse omkranser lavere huse eller højere hjørneejendomme danner stig-
ningspunkter i bebyggelsestakten, for Gratte-Ciel-husene indtager villavejen 
helt efter samme læst som de lavere hustyper. Disse brud på traditionen og for-
styrrelser i forholdet mellem bygning og bebyggelsesmønster nævnes ikke af 
Jencks, men de er afgørende for oplevelsen af arkitekturen, og især gælder det 
for virkningen af de famøse Quinconce-huse, at rækkens umotiverede ophør, 
hvor manende tomme, firkantede gavlflader, som selv den bedste farve ikke 
kan tæmme, står tilbage, enten antyder en fiktiv fortsættelse af typologien efter 
uendelighedsprincippet eller kalder på en æstetisk definitiv afslutning i form af 
en modificering af hustypen, der kan danne stopklods og afrunding. Denne per-
ceptuelle uendelighedseffekt genfindes hverken hos Mies, hvor værkerne, til 
trods for deres gentagelsespræg, altid fremstår afsluttede, autonome og indkaps-
lede, eller i J.J.P. Ouds sluttede rækkehusbebyggelser i Hoek van Holland (1924-
27) og i Kiefhoek, Rotterdam (1928-30), som fik generøs eksponering i Internati-
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onal Style-kataloget. Derimod er Ouds rækkehuse i Weissenhofsiedlung fra 1927 
af samme fortløbende karakter som Pessacs Quinconce-type. 

Hvad enten det skyldes eksemplifikationens høje forekomst eller eksemplifika-
tionens begrænsede aktivering af egenskaber, hvis nogen af delene, så står det 
klart, at Pessac-bebyggelsen er meget fattig på ekspression. Hverken som hel-
hed eller i detaljer genererer rækkehusene og de fritstående huse metaforer, og 
forcerer man alligevel metaforer ned over hustyperne, er det kun oplagt at kal-
de husene kasseformede eller lignende. Det er sigende, at arkitekternes navne 
for hustyperne er ovenud arkitektoniske, men en anelse overdrevne eller ironi-
ske: Gratte-Ciel-husene er ikke skyskrabere, og Arcade-husene udgør ikke en 
arkade. Ergo stammer metafordannelsen enten fra andre arkitekturtyper eller 
fra ubesjælede hverdagsobjekter. Selv de beskedne og lokale interventioner på 
tag og facader af de huse, som er blevet bragt i overensstemmelse med et tradi-
tionelt, førmoderne begreb om et hus, har et større metaforisk potentiale end 
hele Jeanneret og Le Corbusiers bebyggelse tilsammen. For eksempel ligner de 
mærkværdige urtepotter på førstesalen af det berømte 24 Rue Henri Frugès 
bikuber eller glober, og den tilføjede western-agtige gavl er kamtakket.437 Jencks 
var således ikke kun i takt med folkeviddet, når han forklarede de interimisti-
ske ombygninger med en længsel efter genkendelighed, men var upåagtet på 
sporet af den metafordannelse, som han selv anså for central i arkitekturople-
velsen, da han henledte opmærksomheden på den anomali, som ‘forbedringer-
ne’ af det rigide facadeskema udgjorde. 

Længe før at beboerne tog skeen i egen hånd og underkastede Pessac-husene en 
selvbyggermentalitet, havde Le Corbusier selv erkendt, at farvesætningen af 
bebyggelsen til dels var kompensatorisk. Af nødvendighedsgrunde var bebyggel-
sen blevet for tæt og kompakt efter Le Corbusiers smag, men det var der råd 
for. Farven skulle i tilgift forlene byggeriet med en forankring i sin omverden og 
give det orientering i rummet. Det vidtløftige projekt for Pessac markerede et 
vendepunkt i Le Corbusiers farveanvendelse, for her blev husene farvelagt po-
lykromt, og farven blev anvendt, som var omgivelserne en slags interiør.438 

 
437 “As one first arrives at the Quartiers, in Avenue Henry Fruges, there today are the strange 
globular planters beneath the bedroom window on the façade of the Type 1 house, as recorded 
by Boudon, as well as the ‘gabled’ roofline above.” Scott, On Altering Architecture, 32. 
438 “The exceptional feature of Pessac was that the exterior of the houses was not restricted to a 
monochrome colour but was made polychrome in the same way as the interiors were. He un-
derstood the architectural spaces as if they were interiors and applied the colours in a corre-
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Ifølge Le Corbusier er den hvide farve selve forudsætningen for, at de øvrige 
farver kan fungere optimalt: “We have determined the benchmark of the 
judgement: white façades.”439 Denne bemærkning er central, og Leatherbarrow 
kommenterer den indirekte: 

“Le Corbusier himself […] argued that the whitewash of his early buildings 
allowed the outline of things to stand out from their background without 
any possibility of mistaken signification. He saw the contrast between the 
foreground objects and the background buildings as an X-ray of beauty.”440 

At Pessac-bebyggelsen er mættet med eksemplifikation, især af farvekvaliteter, 
er ikke et tilfælde. Denne tilstræbte klarhed og isolation af de enkelte planer i 
bygningernes facader, for eksempel den ydre, hvide trappe på Gratte-Ciel-huset 
som forgrund foran den grønne facade, er programmatisk. I modsætning til den 
ligeledes programmatiske, men desuden katalytiske virkning af maleriet i ba-
rokken og rokokoens kultur, som Vesely opruller, er den maleriske effekt, som 
Le Corbusier fremmaner i Pessac, en øvelse i at lade maleriets væsen diktere 
arkitekturens rum. 

At det højere formål var at forene husenes ydre med omgivelserne på en lyrisk 
måde – den grønne farve svarer til haven og skovens beplantning, mens den 
ultramarinblå forbinder husene med horisontlinjen – står helt klart i Le Corbu-
siers begrundelser.441 Samtidig skulle farvesætningen, særligt farvernes møde i 
hushjørnerne, lysne og lette oplevelsen af masse og gøre den vægtløs.442 Det hol-
der også stik, når man møder bebyggelsen i dag, hvor effekten – meget modsat 
den i Le Corbusiers senere værker – beror på en undertrykkelse af betonens ibo-
ende egenskaber til fordel for iscenesættelsen af et rumligt spil.443 Le Corbusier 

 
sponding manner.” Jan de Heer, The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist architecture of 
Le Corbusier, trans. George Hall (Rotterdam: 010 Publishers, 2009 [2008]), 100. 
439 Le Corbusier, fragment fra “Pessac,” in L’Architecture Vivante (efterår/vinter 1927), 29–30. 
Citeret fra: Ibid., 215. 
440 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 12. 
441 Han skriver det ikke, men det er nærliggende, at brugen af brændt sienna symboliserer byg-
ningernes forankring i terrænet og jorden. I den forstand er alle tre niveauer af landskabet med 
– jord, landskab, himmel. 
442 Le Corbusier, fragment fra “Pessac,” L’Architecture Vivante (efterår/vinter 1927), 29–30. Cit-
eret fra: Heer, Architectonic Colour, 215. 
443 “In the urban design competition, the different colors are assigned specific tasks. In the 
street view, white and dark surfaces alternate in order to break the uniformity of the geometry 
and create seemingly greater depth, which makes the gaps between the houses appear larger. 
The light and dark color shades meeting at the building corners make the volume of the houses 
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vedkender sig denne ambition om camouflage,444 og andetsteds beskriver han 
det retrospektivt som en optisk illusion.445 Et andet afgørende aspekt af bebyg-
gelsen er, at farvesætningen i og for sig tjener til at dæmpe dens modernistiske 
radikalitet, som den viser sig i bruddet med hævdvundne, pittoreske bebyggel-
sesmønstre. Le Corbusier og Pierre Jeanneret står her i gæld til Camillo Sittes 
studium af byens billedmæssighed, men de når frem til en suburban æstetisk 
fremgangsmåde, som både i typologi, i billedforståelse og i graden af villighed til 
illusionisme er væsensfremmed for Sittes traditionsorienterede forskrifter.446 

Som sagt er orientering ikke nævneværdigt eksemplificeret i Pessac, muligvis 
fordi farvesætningen overtager denne funktion, men alligevel er det spillet mel-
lem bygningselementer som båndvinduet, tagbaldakinen eller den udvendige 
trappe (på Gratte-Ciel-husene), de enkelte facader samt deres farvesætning be-
stemt af orienteringen, som tilsammen giver en fornemmelse af frontalitet og 
horisontalitet. For at kunne påskønne det møde mellem farvezonerne i facade-
størrelse, som på én og samme tid legemliggør murmasserne og gør dem vægtlø-
se, skal man se de høje huse over eck, i en oblik vinkel, og dermed fremtvinger 
arkitekterne ikke blot en privilegeret, ikke-frontal beskuerposition, som ikke 
adskiller sig meget fra den, som Gropius iscenesætter ved Bauhaus-bygningen; 
de lader også bygningens tilsynekomst bero på denne effekt af hjørnet som per-
ceptuelt ‘hængsel’, for en frontalt betragtningsmåde vil ikke bringe farverig-
dommen for dagens lys, og det rumlige spil mellem planer vil ikke kunne træde 
i kraft. Pessac-projektet indskriver sig dermed i en tendens i modernismen, 
hvor den oblike iscenesættelse er en tiltænkt, afledt effekt, som skal tilegnes på 
stedet, og et indbygget kendetegn i bygningens subjektive oplevelsesradius, men 
ikke et objektivt træk ved arkitekturen selv.447 

Les Quartiers Modernes Frugès var et eksperiment, hvis realisering rummede 
mange kompromisser, som kan rokke ved enhver håndfast fortolkning af arki-
tekternes intentioner og succesrate. Beboernes efterfølgende bemægtigelse af 
kvarterets æstetik komplicerer situationen yderligere. Men Goodmans teori 

 
disappear and move their colors on their different surfaces to the foreground.” Schultz, 
Wiedemann-Tokarz and Herrmann, Thinking Color in Space, 56. 
444 Le Corbusier, fragment fra “Pessac,” L’Architecture Vivante (efterår/vinter 1927), 29-30. Cit-
eret fra: Heer, Architectonic Colour: 215. 
445 Le Corbusier, “Polychromie architecturale,” upubliceret forord til Clavier de couleurs Salubra 
(Basel: Salubra, 1931), Fondation Le Corbusier inv.nr. B 1-18. Citeret fra: Ibid., 227. 
446 Heer, Architectonic Colour, 108. 
447 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 54–6. 
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befatter sig ikke med intentioner eller med et byggeris sociale omstændigheder, 
og derfor handler det blot om at bedømme bebyggelsen i Pessac som helstøbt 
æstetisk udsagn. Konklusionen lyder derfor, at eksemplifikation også i Pessac er 
bemærkelsesværdig som virkemiddel, men at dens tilstedeværelse i bygninger-
nes ydre fremtræden dels varierer meget i intensitet, dels virker amputeret og 
lokal set i relation til de foregående eksempler, hvor særligt Gropius’ Bauhaus 
og Mies’ IIT er kendetegnede ved en universel og bredspektret anvendelse af 
eksemplifikation. 

 

VILLAENS HVIDE, KUBISKE ÆSTETIK HOS LOOS OG LE CORBUSIER 

På mindst ét punkt er indsatsen i Les Quartiers Modernes Frugès ikke repræ-
sentativ for Le Corbusiers virke i 1920’erne: Den hvide farve er kun én af flere, 
og den er ikke den dominerende farve på facaderne i kvarteret. 

Her må vi opsøge hans villabyggeri i stedet. Villa Stein er allerede blevet nævnt, 
men her vil jeg kort gennemgå det ydre af Villa Savoye i Poissy (1928-31), som 
vel nok er hans mest kendte enfamilieshus overhovedet. Også her var fætteren 
Pierre Jeanneret Le Corbusiers samarbejdspartner. 

Huset er i to etager, opført i en blanding af murværk og beton, pudset hvidt og 
kronet af et fladt tag med tagterrasse og solbad. Bygningen træder frem med en 
porøs stueetage, der trukket tilbage mellem en systematisk gruppering af spink-
le, runde og hvidmalede betonsøjler, og som generelt er udformet som en arkade 
i tre af husets retninger. Søjlerne – de såkaldte pilotis – har ingen stilmarkører 
og fremstår, som var de skudt op af jorden. Stueetagens tilbagetrukne volumen 
viser sig kun i plan med facaden på sydøstsiden og er for restens vedkommende 
udformet som et kurvet, U-formet volumen, der er pudset og malet i en grøn 
farve, og som befinder sig langt bag facadelinjen. Garageporte i metal er camou-
fleret ved at fremstå i samme farve. Den mørkegrønne farvesætning bevirker, at 
volumenets tilstedeværelse bliver mere diskret. I den U-formede runding skif-
ter facaden karakter og opløses i en ren glasvæg, der er matteret og inddelt i 
smalle, lodrette partier, og her findes indgangsdøren. 

Førstesalen er markant anderledes ved at stå frem for beskueren som et kasse-
formet rammeværk af hvidmalede betonmure, der hviler på søjlerne. Den kas-
seformede fremtoning antyder, at huset er kubisk i sit grundrids, men da faca-
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derne er udkraget forbi søjlernes demarkation henholdsvis mod sydøst og nord-
vest, mens facaderne på de andre to ledder omvendt følger søjlernes linjeføring, 
træder førstesalen frem som to langsider og to kortsider, omend forskellen er 
subtil. Denne forskel er blandt andet medvirkende til, at især villaens vestlige 
hjørne, hvor husets linjeføring fordeler sig i et dramatisk topunktsperspektiv, er 
meget fotogent. Vinduerne er her udført som båndvinduer, hvor en række stål-
vinduesmoduler er indfældet, men dels er modulerne hist og her visuelt skåret 
over af hensyn til indre vægforløb, dels er vinduerne på langsiderne, men ikke 
på kortsiderne, inddelt af betonsøjler, og dels er vinduernes placering på faca-
den ikke identisk. På langsiderne efterlader båndvinduerne nemlig store ende-
partier af murflade, mens de på kortsiderne næsten går fra hjørne til hjørne. 
Endvidere sker den serielle leddeling af langsidernes vinduer ved en blanding af 
firkantede murpiller og runde søjler, og i tilgift er dele af langsidernes murhul-
ler åbne, hvorved vi kan skimte diverse terrasser, mens andre sektioner er luk-
ket af med vinduer. Båndene veksler dermed mellem en åben og lukket karak-
ter. 

Endelig krones villaen af et fladt tag, hvorpå der langs nordvestfacaden, men 
trukket tilbage fra facadelinjen, ses en markant, fritstående og skulpturel for-
mation af hvidmalede betonpartier, hvor et sammenstykket forløb af en mur, 
der er parallel med nordvestfacaden, i hver ende afsluttes af kurvede murfor-
løb, der bugter sig omkring solbadet, som det tjener til at afskærme. I murparti-
et er indfældet et tomt, rektangulært murhul. 

I 1929 understregede Le Corbusier selv denne type villa som et nøgternt, kasse-
formet rammeværk omkring et mere uroligt og sammensat indre samlet om-
kring en promenade architecturale, da han indlemmede Villa Savoye i sin tegne-
de opgørelse over fire mulige hustyper, som han havde beskæftiget sig med ind-
til da. Indførelsen af de berømte fem punkter for en ny arkitektur – brugen af 
pilotis, som løfter husets beboelsesafdeling op fra grunden; den frie planløsning, 
som er muliggjort ved erstatningen af den bærende ydermur med søjlesyste-
mets spinkle punkter i rummet; den frie facade med båndvinduet, som lukker 
naturens horisont ind i huset; og det flade tag med taghaven som en rekreativ 
zone – producerer en dialektisk relation mellem facadens orden og planens or-
den.448 

 
448 “Implicit in the Five Points is an opposition between the rectangular enclosure and the free 
plan, each of which presupposes the other.” Colquhoun, Modern Architecture, 148. 
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Den oprindelige farvesætning af Villa Savoye kan ikke slås fast med nøjagtighed, 
men den grønne farvesætning af underetagens kerne er autentisk. Måske har 
taghavens murforløb været farvesat i andet end hvidt.449 

I Goodmans forstand ser vi ikke skyggen af denotation i Villa Savoye. Eksempli-
fikation er derimod en fremtrædende del af virkningen, eftersom både kolon-
naderne af pilotis, sprosseværket i glaspartiet samt faginddelingen generelt, som 
alle eksemplificerer serialitet, farvesætningen af det meste af huset, som ek-
semplificerer hvidhed, og fornemmelsen af forside (nordvestfacaden) og bagside 
(sydøstfacaden), som eksemplificerer horisontalitet og frontalitet. De pudsede 
og malede murstensmure og den malede beton viser, at der er anvendt en æste-
tisk strategi, som i mindre grad går ud på at lade materialet træde frem i egen 
ret og i højere grad går ud på at arbejde med ‘camouflage’, hvilket Le Corbusier 
netop vedkendte sig i tilfældet Pessac. Samme heldækkende effekt afprøvede 
Arne Jacobsen allerede på samme tid i sine villaer i traditionelt murværk. Der-
for falder den semantiske tæthed, og opnåelsen af patinering søges afværget 
snarere end udnyttet. Af samme grund har mange hæftet sig ved husets tidløse 
karakter – selv fænomenologen Pallasmaa, som ellers er kritisk over for tabet af 
patina som faktor i bygningskunsten: 

“Le Corbusiers Villa Savoye får os til at tro på kombinationen af fornuft og 
skønhed, etik og æstetik.”450 

Farven hvid er således anvendt til at samle bygningsværket visuelt, mens den 
grønne farve får underetagens base til at skrumpe og virke mindre, end den er. 
Husets tilsynekomst og de privilegerede betragtningsafstande og -vinkler fra 
vestsiden synes allerede at være lagt til rette for den besøgende, som møder vil-
laen, og en allusion til det græske tempels filmiske og haptiske fremtrædelses-
form over eck aktiveres, som var de samlede erfaringer fra arkitekturfænome-
nologiens forgængere omkring 1900 og senere indlejrede i Le Corbusiers de-
signproces.451 Men faktisk er nordvestfacaden i sig selv, med dens frontalitet og 

 
449 Jacques Sbriglio, Le Corbusier: La Villa Savoye: The Villa Savoye, trans. Sarah Parsons (Paris: 
Fondation Le Corbusier & Basel: Birkhäuser, 1999), 94–6. Hitchcock og Johnson nævner “the 
blue and rose windshelter above.” Hitchcock and Johnson, International Style, 127 (her ændret 
fra originalens versaler). 
450 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 82. 
451 “Den opfattelse af tingene som kendetegner dette andet stadium i den antikke kunst er der-
med haptisk-optisk, i optisk forstand må opfattelsen mere præcist betegnes normalsigtet. Den 
kommer relativt renest til udtryk i den klassiske græske kunst.” Alois Riegl, “Senromersk kunst-
industri” [1901], oversat af Hanne Lundgren Nielsen, in Rumanalyser, red. Lise Bek og Henrik 
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antydningsvise aksialitet, i sig selv en allusion til det tempelmotiv, som hos Mi-
es’ finder en anden parafrasering.452 Men hvor Mies’ arkitektur også spiller på 
forekomsten af plinten som klassisk-fænomenologisk markør, er denne effekt 
fraværende i Villa Savoye. 

Sammenholdt med husene i Pessac er der langt flere variationer i Villa Savoye. 
Facaderne virker velorganiserede og strenge, men som tydeliggjort i analysen er 
der hele tiden små forstyrrelser af symmetrien og rytmikken: 

“Whether it be the plans, sections or facades, the architecture’s simplicity 
is in fact only skin deep; behind its outer clothing lie discrepancies, ambi-
guities and contradictions that underscore the richness and complexity of 
the architectural language.”453 

Af samme grund har Villa Savoye en syntaktisk tæthed i mellemområdet, for 
især i vinduespartierne opstår der tvivl om modularitetens rækkevidde, men en 
standardisering ligger åbenlyst til grund for vinduesløsningen. Fronten mod 
nordvest synes at være den primære, hvilket den generøse kolonnade og ud-
kragningen indikerer, men båndvinduet er ført så tæt på hjørnerne, at overfa-
cadens sammenhæng som traditionel facade udfordres. Omvendt er sidefaca-
derne længere, og her tillader udkragningen bredere murpartier for enden af 
båndvinduet og dermed en mere stabil og solid visuel indramning af båndvin-
duet. Det kommer også oplevelsen af kasseformen til gode.454 Der er mange flere 
visuelle paradokser i udførelsen af facaderne, hvor der ofte sker det, at vægten 
og soliditeten af bygningsmassen opløses, idet muren viser sig som en tynd skal, 
ikke en bred muret konstruktion. Muren er samtidig fastholdt som membran og 
muliggør oplevelsen af kasseformen og andre ortogonale former. Samtidig bety-
der placeringen af vinduerne næsten i plan med facaden, at de ikke kaster no-
gen skygge i muråbningen, som derved bagatelliseres. Denne strategi er karakte-
ristisk for Le Corbusiers villaer fra 1920’erne.455 

 
Oxvig (Aarhus: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1997), 57. “The Greeks have left us 
the most perfect examples of shot design, change of shot, and shot length (that is, the duration 
of a particular impression).” Sergei M. Eisenstein, “Montage and Architecture” [ca. 1938], trans. 
Michael Glenny, Assemblage 10 (December 1989): 117. 
452 Bek, “Arkitektur som rum og ramme,” 34–44. 
453 Sbriglio, Le Corbusier: La Villa Savoye, 40. 
454 Ibid., 42. 
455 “The Citrohan House is a single cubic volume. Its window openings extend to the corner 
reinforced-concrete column, leaving only the thickness of this column separating the window 
opening from the circumambient air, destroying the building’s apparent mass. This effect is 
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Villa Savoyes formsprog muliggør mange allusioner, hvor netop den diskrete 
afvigelse fra en orden eller systematik åbner for paralleliseringer til arkitektur-
historien – for feinschmeckere, vel at mærke. Rundingens glasmembran er for-
synet med en lav, tværgående sprosse, som vækker mindelser om rokokoens 
brystningspaneler, og som Philip Johnson gentog i sit Glass House. Men i ek-
spressiv henseende går man næsten tomhændet for metaforer fra villaen, som 
allerhøjst genererer metaforer til andre bygningstyper som templet eller ud-
kigsplatformen. Pallasmaa finder, at det er en arkitektur, “som taler til det ki-
næstetiske øje”, for456 

“Le Corbusiers kunstneriske talent, skulpturelle sans og fantastiske for-
nemmelse for materialer, plasticitet og tyngde gjorde, at hans arkitektur 
ikke endte som sensorisk reduktionisme.”457 

At Villa Savoye går fri af Pallasmaas kritik af okularcentrismen i modernismen 
skyldes efter alt at dømme, at hvert lag i villaens lagdeling har tilløb til at frem-
hæve et elementært kunstnerisk medium eller en effekt: I stueplan dominerer 
farve og ren transparens i frirummet mellem de spinkle søjler, på førstesalen er 
vinduet fremherskende, nu som spejlende overflade, mens muren melder sin 
ankomst, og på taget er solbadets murformation nærmest en friskulptur. Som i 
Pessac tydeliggøres separationen af effekterne, de fænomenologiske grund-
stemninger indrammes – og det på trods af den konsekvente tilsløring af byg-
ningens forskellige materielle bestanddele. En tilsvarende effekt kendes ikke fra 
for eksempel Haus Lange, hvor stofligheden paradoksalt nok er mere traditionel 
og mere rig, men som i langt højere grad besværliggør allusion til historiske mo-
tiver eller situationer end Villa Savoye. 

Modernismekritikerne har sjældent haft Villa Savoye eller andre af Le Corbusi-
ers villaer fra 1920’erne i sigtekornet. Faktisk konstaterede Jencks i 1977, at den 
corbusierske stil stadig var omgærdet af en vis aura af eksklusivitet, som for-
plantede sig ud i Richard Meiers villaer.458 Dermed ikke sagt, at han var helt 
tilfreds med Le Corbusiers gennembrudsværker fra purismen, for mangetydig-
heden var uden for rækkevidde her: 
 
accentuated by the bringing forward of the windows almost to the wall planes so that the walls 
appear as a thin diaphragm. Furthermore, because the entire weight of the building is carried on 
widely spaced columns, the window openings can be of any size or shape and their relationship 
to the wall is no longer that of figure to ground.” Colquhoun, Modern Architecture, 144–6. 
456 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 105. 
457 Ibid., 48. 
458 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 69. 
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“Certain buildings of Le Corbusier definitely articulate this kind of experi-
ence, but they do so with a Purist language purged of symbolic signs, writ-
ing and vulgarity.”459 

Andre, som Peter Blake, fokuserede ene og alene på det materielle forfald af de 
nymodens og eksperimentelle løsninger i Villa Savoye, som på det tidspunkt, i 
1974, var blevet fredet (i 1963), men havde været ubeboet og forladt siden 1938 
og stadig trængte alvorligt til en gennemgribende restaurering, som først fulgte i 
1985.460 

Mens Le Corbusiers tidlige produktion trods alt figurerede hist og her i moder-
nismekritikken, var Adolf Loos aldeles fraværende fra samme. Det havde han 
også været fra den uofficielle kroning af ledende modernister, som Hitchcock og 
Johnson foretog i 1932, omend hans indsats dog her honoreres en passant.461 
Historiografer som Giedion tilkendte ham så sent som i 1967 kun en sparsom 
plads uden nogen nævnelse af hans villaer eller af Looshaus.462 Loos arbejdede 
ellers helt samtidigt med Le Corbusier på en villatype udformet som et klart, 
kubisk volumen med nøgne facader og fladt tag. Således blev Villa Müller i 
Prag (1928-30) til på helt samme tidspunkt som Villa Savoye. 

Huset ligger på en meget skrånende grund, der er højest mod vejen og falder 
ned mod haven. En enkel hegnsmur af grågule mursten med intervaller af æble-
grønne trægitre mellem pillerne skærmer huset mod vejen, hvor man ikke kan 
se den nederste etage, som man får adgang til i en forsænkning af terrænet mel-
lem vejen og huset. Fra indkørslen fordeler vejen sig ud i trappe- og rampefor-
løb på hver side af huset, som har kortsider mod vejen og mod haven og langsi-
der vinkelret på vejen. Umiddelbart ved indkørslen formidler en støttemur 
flankeret af trapper overgangen fra vejens niveau til havens. I den modsatte 
retning fortsætter adgangsvejen nedefter langs huset, hvor den deler sig i et 
smalt, langt trappeforløb og et stort, hævet plateau. 

Selve villaen træder frem som ét stort kasseformet volumen med pudsede mur-
stensfacader i en varm gråhvid tone og med kortsiden ud til vejen, som den er 
parallel med. Alle vinduer er små og individualiserede, de er traditionelle, de 
har sprosser på langs og er malet i en kraftig gul farve, der er baseret på krom- 

 
459 Ibid., 90. 
460 Blake, Form Follows Fiasco, 42–3. 
461 Johnson, “Historical Note,” 19. 
462 Giedion, Space, Time and Architecture, 318–21. 
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eller cadmiumgul. Især opefter domineres villaens facader af store, nøgne mur-
partier uden udsmykning eller vinduer. Mod vejen krones villaen af en ekstra 
etage, som forsvinder mod haven, hvor den i stedet åbner sig som en tagterrasse 
indhegnet af fritstående murpartier langs langsiderne, mens den åbner sig mod 
haven med en lavere mur. I det ene høje murparti ses et rektangulært murhul 
uden vindue af samme type som på toppen af Villa Savoye. Villaens kassefor-
mede ydre brydes kun få steder. Indgangspartiet mod vejen er udformet som en 
niche beklædt med honningfarvet travertin og overdækket med en tynd, frem-
skudt, pladeformet baldakin i beton. I husets modsatte kortside ses en lille 
knopskydning i form af en aflang terrasse, hvis ene kortside flugter med villaens 
ene langside, og i denne langside ses midt på facaden en kasseformet karnap, 
hvis overside også gør det ud for balkon. 

Villa Müllers facadeskemaer antyder jævnligt et symmetriprincip, som dog 
sjældent er ført til dørs. Således er kortsiderne, facaderne mod vejen og mod 
haven, tættest på at leve op til symmetrien, og havefacaden indfrier med sin 
næsten klassicistiske komposition stort set dette ideal. Modsat er langsiderne 
mere sammensatte med tilløb til stabile rytmer eller grupperinger af vinduer 
flere steder, som undermineres af spring i vinduestakt eller i niveau, forrykkel-
ser og afbrydelser af den etablerede orden. 

Mens Le Corbusier arbejdede hen imod de fem punkter, som skabte et rumligt 
rigt miljø i Villa Savoyes dynamiske og åbne indre, havde Loos udviklet sin 
Raumplan, som viste sig i en mere kompakt, men lige så rumligt avanceret orga-
nisation.463 Fælles for husene er imidlertid fastholdelsen af en drastisk forskel 
mellem inde og ude – og mellem indkapslingen af livsformerne bag de strenge 
facader, som hverken tillader nogen osmotisk motivudveksling mellem inde og 
ude eller nogen synliggørelse for alverden af den eksperimentelle rumkunst i 
det indre. Med sine byggede afstikkere ud i omgivelserne minder Villa Müller 
lidt om Haus Lange, mens Villa Savoye helt negerer sine omgivelser, der ikke 
influerer på arkitekturen som andet end den grønne camouflage forneden. 

Valget her af henholdsvis Villa Savoye og Villa Müller er ikke tilfældigt, for i de 
senere år har arkitekturteoretikere udforsket forskelle og ligheder mellem de to 
arkitekters praksis, og det faktum, at Loos’ virke har været underbelyst, har i sig 
selv animeret til nye studier og sammenligninger. I et kendt bidrag har Beatriz 

 
463 “Blokkens regularitet er hos Loos betingelsen for den stramme økonomi i rumudnyttelse og 
intensitet.” Munch, Den stilløse stil, 226. 
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Colomina for eksempel sammenholdt de to villaer, og hun pointerer her, at Villa 
Müller med sit bastante, tilknappede, nærmest defensive ydre er indbegrebet af 
et vidtgående modernitetssyn, der er formet af bykulturens blaserthed, hvor-
imod Villa Savoyes porøsitet og panoramiske åbenhed mod landskabet vidner 
om en romantisk pastoralisme, hvor arkitekturen søges genforenet med natu-
ren.464 At Villa Müller byggeteknisk er gammeldags og står tilbage for Villa Sa-
voyes betonarkitektur, gør kun spørgsmålet om arkitekturens tilpasning til mo-
derniteten mere prekært. Men frem for alt undersøger Colomina forskelle i den 
visuelle kultur indendørs, hvor huset i Prag falder ud til den indadvendte, men 
teatralske side, mens huset i Poissy falder ud til den udadvendte, men filmiske 
og fotografiske side. Loos’ favorisering af det gammeldags vindue, endda med 
sprosser og i små formater, som værner om privatlivet, og Le Corbusiers pro-
movering af det vidtåbne fenêtre en longeur, som skærer hele bygningsmassivet 
op på langs, er emblematisk for den afgrundsdybe forskel på de to idealer for 
den moderne villa.465 

Men målt med Goodmans målestok kommer vi til en ganske anden konklusion. 
Villa Müller er lige så fattig på denotation som Villa Savoye, og eksemplifikation 
er også her en bærende kraft i æstetikken. Først og fremmest er farven på faca-
derne også her eksemplificeret, og sågar er vinduerne en selvstændig faktor med 
deres eksemplifikation af farven gul i en næsten signalagtig tone. Andre steder 
er eksemplifikationen ukomplet, men uden at blive svækket af den grund: På 
tre af facaderne er aksialiteten et kompositionsprincip, som brydes, hvorved 
fokuseringen på den antydede orden bliver så meget desto større. Her er det 
oplagt igen at henvise til Venturis forståelse af arkitektonisk orden.466 Vinduer-
ne i Villa Müller ser forskellige ud, men ved nærmere betragtning viser de sig at 
være gentagelser af de samme formater, som derved eksemplificeres. Endelig 
eksemplificeres husets blokvirkning, hvorimod vi ikke ser nogen eksemplifika-
tion af orienteringer i rummet – modsat Villa Savoye. Denne fraværende ek-
semplikation af rumlig orientering kan forklare, hvorfor Villa Müller fremstår 
endnu mere autonom og isoleret som legeme end Villa Savoye – og det på trods 

 
464 Beatriz Colomina, “The Split Wall: Domestic Voyeurism,” in Sexuality & Space, ed. Beatriz 
Colomina (New York: Princeton Architectural Press, 1992), 98. 
465 Ibid., 76–83, 112–4. 
466 “Meaning can be enhanced by breaking the order; the exception points up the rule. A build-
ing with no ‘imperfect’ part can have no perfect part, because contrast supports meaning. […] 
Order must exist before it can be broken.” Venturi, Complexity and Contradiction in Architec-
ture, 41. 
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af bygningens meget større integration i landskabet via mure, ramper og trappe-
forløb. 

På hele to måder blev eksemplifikationen i disse to villaer et reduktionistisk 
emblem for den moderne arkitektur, hvilket allerede blev normativt program-
sat af Hitchcock og Johnson i 1932: Dels var arkitekturens fremtoning som rene, 
klare kubiske volumener at foretrække, og intet måtte stå i vejen for denne,467 
og dels skulle udførelsen af disse planer og overflader gerne ske i puds eller med 
en malet finish i hvidt,468 og helst i ubrudte flader,469 så patineringen blev sat ud 
af spillet. På udstillingen i 1932 blev Oud, hvis arkitektur levede op til dette ide-
al, derfor promoveret, mens ikke engang Gerrit Rietvelds Schröderhuis, hvis 
mere spraglede æstetik gik i den modsatte retning, var indlemmet i udstillingen. 
Næsten samtidig, i 1933, trak Emil Kaufmann en lige linje fra Ledoux’ arkitek-
toniske ideal til Le Corbusiers principper, og dermed blev formens autonomise-
ring fra renæssancen og barokkens heteronome arkitekturforståelse synonym 
med arkitekturens frigørelse fra at være blot og bart repræsentationsmedium.470 
Hvor Vesely langt senere begræder, at arkitekturens syntetiserende og kommu-
nikative funktion er faldet bort i moderniteten, ser Kaufmann modsat kulmina-
tionen af arkitekturens frigørelse fra udefrakommende påvirkninger i Le Cor-
busiers formverden. Siden har autonomi været en genkommende diskussion i 
arkitekturteorien, men i denne begrebslige kontekst, altså Goodmans, er Kauf-
manns formalistiske studie intet mindre end profetisk, for her fremlægger han 
indirekte evidens for, at emancipationen og individualiseringen af formen – 
med andre ord dens eksemplificering – begynder hos Ledoux og fuldendes hos 
Le Corbusier. Titlen på Kaufmanns bog er ikke blot en allitteration, men i reali-
teten en øjenåbner, der viser, dels at eksemplifikationens dominans over arki-
tekturen var i støbeskeen omkring 1800, men stadig omfattede denotation i 
form af dekoration og skulptur, dels at eksemplifikationen kulminerede i den 
moderne arkitektur (men ikke nødvendigvis hos Le Corbusier, for her er andre 

 
467 “The clarity of the impression of volume is diminished by any sort of complication. Volume 
is felt as immaterial and weightless, a geometrically bounded space. Subsidiary projecting parts 
of a building are likely to appear solid.” Hitchcock and Johnson, International Style, 59. 
468 “At present applied color is used less. The color of natural surfacing materials and the natural 
metal color of detail is definitely preferred. […] In surfaces of stucco, white or off-white, even 
where it is obtained with paint, is felt to constitute the natural color.” Ibid., 87. 
469 “Thus as a corollary of the principle of surface of volume there is the further requirement 
that the surfaces shall be unbroken in effect, like a skin tightly stretched over the supporting 
skeleton.” Ibid., 59. 
470 Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier, 61–3. 
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kandidater mere oplagte), hvor denotationen falder bort. Også Hitchcock og 
Johnson advarede direkte imod brugen af skulptur som integreret del af arki-
tekturen og især mod den æstetiske afsmitning fra ét medium til et andet.471 
Autonomi og eksemplifikation bliver to sider af samme formalistiske mønt. 

At Pessac-bebyggelsen så viser, at autonomien kun var halvt vundet, når arki-
tekturen skulle bringes til at fungere på maleriets præmisser, er en anden sag, 
som ikke kun har været forbeholdt arkitekter, der også var malere, som Le Cor-
busier. Det har alle dage været en faible hos teoretikere som Giedion, Rowe, 
Slutzky og til dels Leatherbarrow i nutiden at få arkitekturen gjort kompatibel 
med udviklingerne i billedkunsten. 

Ingen af de to villaer er trods alt så mættede med eksemplifikation som de byg-
ninger af Mies, som befolker IIT’s campus, eller som Gropius’ hovedbygning for 
Bauhaus. Men de markerer en revolution af villaens æstetik, som bliver tydelig, 
når vi sammenholder dem med Josef Hoffmanns Palais Stocklet (1905-11) i 
Bruxelles, som Le Corbusier vist beundrede.472 Her finder mange af de norm-
brud og de illusionistiske virkninger, som senere blev rendyrket i modernis-
men, men også meget andet. Alle ydermure (i mursten) er beklædt med plader i 
grålig Turuli-marmor, og facaderne er i alle hjørner og langs taglinjen visuelt 
samlet med en slags lister eller beslag udført som dekorative forgyldte og reblig-
nende friser i kobber. Denne effekt blev noteret af Giedion: 

“As late as 1914 in Hoffmann’s Stocklet house, Brussels, the influence of 
the cabinetmaker and of decorative art is still evident. The flat surfaces of 
this house are made up of white marble slabs, but they are treated like pic-
tures.”473 

Palais Stocklet ligner et fint og præcist snedkereret møbel samlet af flere dele, 
et stykke konfektion med markante sømme eller et stykke geometrisk kondi-
torkunst, og huset var både inde og ude et Gesamtkunstwerk.474 Som i Villa Mül-
ler, men med mere omfattende virkemidler og større omfang, griber palæet ud i 

 
471 “Sculpture also ought not to be combined or merged with architecture. It should retain its 
own character quite separate from that of its background. This was true of the best Greek sculp-
ture and often that of other periods. It is particularly important today that sculpture should be 
isolated; for if it is actually applied, its suggestion of solid mass is carried over to the wall sur-
face it decorates.” Hitchcock and Johnson, International Style, 85. 
472 Colquhoun, Modern Architecture, 30. 
473 Giedion, Space, Time and Architecture, 321. 
474 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 83. 
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omgivelserne med strenge geometriske figurationer og kantede mønstre, som 
betjener sig af lige dele havekunst og bygningskunst. Statuer og relieffer i bron-
ze med en prominent placering på bygningens tårne og facader garanterer deno-
tation. Som i Villa Müller er vinduerne udført med traditionelt sprosseværk, 
men her med forskellig farvesætning af karm og ramme. Bygningen som helhed 
er én stor asymmetrisk klump, hvor man som beskuer aldrig lades i tvivl om 
soliditeten og den overordnede kubiske orden af bygningsmassivet, men hvor 
facadebeklædningen får murene til at virke papirstynde og vægtløse, og hvor 
talrige tårne, karnapper, fremspring og aftrapninger i endnu højere grad end i 
Villa Müller skaber bølgegang i kompositionen, men hvor de strengt ortogonale 
linjeføringer, som omspænder hele villaen, tæmmer den pittoreske uro, som 
kendetegnede Arts and Crafts-bevægelsens hustyper. Visse vinduestyper er gen-
taget i serier, men generelt er der ikke megen eksemplifikation at finde her. Den 
vigtigste lektion fra Palais Stocklet er dog patineringen af kobberdekorationer 
og -inddækninger samt ikke mindst af det irrede kobbertag, hvor et vist mål af 
tilfældighed får lov at præge arkitekturen og højne den semantiske tæthed, som 
i forvejen er høj på grund af marmorets årer, som varierer fra panel til panel. 
Ydermere driver grønne spor fra kobberet ned af marmorfacaden og skaber en 
hybrid materialitet, der vidner om tidens aftryk, og som står i modsætning til 
Villa Savoyes ophævelse af tiden og indtog i evigheden. Syntaktisk set befinder 
palæet sig i middelområdet, da vi møder serialitet, men også markante skræd-
dersyede løsninger. 

Effekten på det ydre af Palais Stocklet er atektonisk, mens fremtoningen af Vil-
la Müller mestendels er tektonisk oprigtig, idet villaen, som Haus Lange, dog er 
sammensat af flere konstruktionsmåder.475 Villa Savoye befinder sig et ambiva-
lent sted midtimellem. Vinduerne i Palais Stocklet ligger i plan med facaden og 
medvirker til perceptionen af ubrudte planer, og vinduerne i Villa Savoye er 
trukket lidt frem for facaden, mens de mere klassisk tilbagetrukne vinduer i 
Villa Müller – “der som sorte glugger er skåret direkte i den pudsede, hvide 
mur”476 – tydeliggør både murhul og barriere og dermed bryder helt med de an-
befalinger, som Hitchcock og Johnson formulerede et par år senere.477 

 
475 Ibid., 80. 
476 Anders V. Munch, “Rumsansen og livsformerne – åndshistoriske og livsfilosofiske grundsten 
til Loos’ Haus Müller og Wittgensteins Palais Stonborough,” Slagmark 27 (1997-98): 24. 
477 “Light simple frames, preferably of durable non-corroding metal in standardized units, are to 
be desired as much æstetically as practically.” Hitchcock and Johnson, International Style, 61. 
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Vender vi for en stund tilbage til Villa Müller, så er ekspressionen af samme 
støbning som i Villa Savoye. Vel kan vi komme på metaforer, men de går mest i 
retning af andre bygningstyper – for eksempel minder villaen i Prag om middel-
alderlige forsvarsværker eller måske endda om samtidige fæstningsværker i be-
ton. Ellers er det de samme metaforer, som ufrivilligt ramte Loos ved årsskiftet 
1910-11, da Looshaus var ved at være færdigt, som melder sig. Fraværet af illusi-
onistisk vægtløshed og bevarelsen af hjørnernes integritet er her afgørende 
præmisser for oplevelsen af soliditet og massivitet. Kun i tagterrassens tomme 
murhul, der minder om en passepartout uden indhold, finder man en demateri-
aliserende effekt på muren svarende til Villa Savoyes, hvor vi også ser en hel 
tilsvarende udskæring i tagterrassens indhegning. Men naturmetaforerne er 
afskåret fra udfaldsmulighederne, da Villa Müllers geometri er for kantet, de-
signet og eksakt til at kunne lede tankerne i retning af naturens lunefuldhed. 
Ikke desto mindre er det biologiske ikke helt uden for rækkevidde, for mange 
gange er villaens front mod vejen blevet sammenlignet med et menneskeansigt, 
og den samme metafor er nærliggende i mødet med facaden mod vejen på Villa 
Moller (1927-28) eller det meget tidligere Haus Steiners (1910) havefacade, 
begge i Wien.478 Den looske facade indfrier på én og samme tid krav om symme-
tri og orden, som melder sig simultant fra både den indre Raumplan og det ydre 
fordelingsprincip: 

“Arkitekturen skjuler sig ikke, men har sit udtryk i masken. Hvis masken 
viser forholdet mellem indre og ydre som gådefuldt, er det, fordi den indre 
kompleksitet slet ikke kan komme adækvat til udtryk i det ydre. Netop 
derfor gav den modernistiske glasarkitektur ingen mening for Loos.”479 

Allusion er heller ikke fremmed for Villa Müller, og meget af effekten beror på 
de indslag, hvor Loos bringer den begyndende symmetri ud af ligevægt. Men 
samlet set er konklusionen den, at der er flere ligheder end forskelle mellem 
Villa Savoye og Villa Müller i æstetisk henseende, og at begge huse skriver sig 
ind i en æstetisk tradition, hvor eksemplifikation bliver hovedvirkemidlet, 
mens denotation forsvinder helt ud af arkitekturens spillerum. Samtidig til-
stræber villaernes arkitekter et kontrolleret, tidløst udtryk, hvor patinering på 
forhånd dømmes ude som faktor i den æstetiske proces til fordel for især fast-
holdelsen af farven som eviggyldigt signal, og det fører til en arkitektur med lav 
semantisk tæthed, mens den syntaktiske tæthed – på grund af de mange over-

 
478 Munch, “Rumsansen og livsformerne,” 25. 
479 Munch, Den stilløse stil, 227. 
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lagte regelbrud i en ellers regelbunden arkitektur – ikke lider helt samme over-
last. 

 

4 DEN SENE LE CORBUSIER OG BRUTALISMEN I BÉTON BRUT 
Hvor 1920’ernes Le Corbusier arbejdede frem mod opnåelsen af en vægtløs ar-
kitektur af svævende, hvide kuber løftet op på søjler og omkranset af tynde 
membraner af hvide betonydermure – og havde så meget held med forehaven-
det, at han og Pierre Jeanneret i Pessac måtte give husene jordforbindelse ved at 
farvesætte dem – så slog 1950’ernes Le Corbusier ind på en noget anden æste-
tisk vej. 

I Modern Movements in Architecture er det især den sene Le Corbusier, som fyl-
der i fortællingen, og i modsætning til de andre store navne inden for den mo-
derne arkitektur, slipper den fransk-schweiziske arkitekt ikke bare nådigt fra 
Jencks’ kritiske gennemgang af modernismens veje og vildveje; han fremhæves 
på sin vis som en positiv modpol til den stivnede modernisme, hvis trivialise-
ring og institutionalisering Le Corbusier holdt sig fri af – ifølge Jencks.480 Det er 
slående, at Jencks ikke viser ét eneste bygningsværk fra Le Corbusiers produk-
tion i 1920’erne, hvor arkitekten formulerede sine revolutionerende fem punk-
ter og omsatte dem til praksis i Pessac, i sine bidrag til Weissenhofsiedlung og i 
adskillige villaer. I stedet diskuterer han samme årtis megalomane byplaner fra 
Le Corbusiers hånd, og han udfolder især en længere analyse af arkitektens 
skulpturelle og monumentale efterkrigstidsproduktion, hvor den såkaldte bru-
talisme toner frem.481 Både i indledningen og midtvejs i bogen fastholdes ideali-
sten Le Corbusier i en heroisk rolle, men skildres også som en tragisk skikkelse. 

 

UNITÉ D’HABITATION I MARSEILLE 

Jencks forfølger et biografisk spor og vil under huden på den beundrede og for-
kætrede arkitekt, men mere relevant for vort forehavende her er Jencks’ analy-
se af et hovedværk af Le Corbusier fra efterkrigstiden, Unité d’habitation i 
Marseille, også kaldet Cité radieuse (1947-52). Denne store boligblok og nærmest 

 
480 Jencks, Modern Movements in Architecture, 140. 
481 Jencks viser kun ét (uudført) projekt fra dette tiår, Immeubles-villas fra 1922. Ibid., 35. 
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selvforsynende by-i-bygningen har som typologisk nybrud været en magnet for 
både beundring og skepsis, og bygningen, som fik fire lignende aflæggere rundt 
omkring i Frankrig samt en enkelt i Vestberlin, har om nogen været genstand 
for kritik fra både modernister og modernismekritikere. Jencks noterer sig net-
op denne kritik fra blandt andre Jane Jacobs, Lewis Mumford og Sigfried Gie-
dion, men som det ofte var tilfældet, var denne kritik næsten udelukkende af 
social art.482 Peter Blake kritiserede for eksempel indretningen af børneværel-
serne.483 Selv blandt modernismekritikerne – som her Malcolm MacEwen – var 
grundholdningen dog jævnligt, at ørkesløsheden i den masseproducerede bolig 
på højkant skyldtes mindre ånders banalisering af Le Corbusiers Unité-
forbillede, som blev søgt efterlignet uden omhu, i tarveligere materialer og uden 
de mange supplerende faciliteter: 

“Except in Alton West and a handful of other estates, there is no trace of 
the garden in the vertical cities that have been built, and precious little of 
the architectural quality or the supporting facilities and amenities that Le 
Corbusier built into the Unités d’habitation in Marseilles and elsewhere.”484 

Jencks er derimod imødekommende over for arkitekturen af både sociale og 
æstetiske grunde: 

“On the whole, then, one finds in the Unité a balance of positive goals with 
negative consequences which is not uncommon in any multivalent archi-
tecture. If a work has multiple determinants it will allow different plausi-
ble interpretations, some of which although opposite are equally valid.”485 

Jencks finder, at de sociale omkodninger, som Unité i sit indre giver ophav til, 
er frisættende for forestillingsevnen i deres paradoksalitet, og at den samme 
effekt kan opspores i eksteriøret. Her er han blandt andet fascineret af den 
‘kompakte’ komposition af tagfladen, som er disponeret til både ventilations-
skorstene, sportsanlæg og børnehave, og af den multivalente, L-formede bænk 
indbygget i brystningen på balkonerne indfældet i facaden, som kan bruges på 
mindst otte forskellige måder.486 

 
482 Ibid., 16. 
483 Wohlfert, “What’s Wrong with Modern Architecture?” 
484 MacEwan, Crisis in Architecture, 18. 
485 Jencks, Modern Movements in Architecture, 17–8. 
486 Ibid., 19–20. 
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Jeg vil udsætte resten af Jencks’ fokuseringer for en stund for at give et analy-
tisk vue over Unité d’habitation, som består af 337 lejligheder, et indkøbscenter, 
en børnehave, et sportsanlæg, et hotel, en restaurant og mere gængse fællesarea-
ler og fælles faciliteter for beboere og besøgende, som alt sammen fordeler sig 
over atten etager, der er løftet op fra terrænhøjde og hviler på en søjlekonstruk-
tion i stueplan, de såkaldte pilotis. Hele den kolossale, aflange bygningsblok er 
udført i armeret beton, som fremstår brut, i rå tilstand med aftryk fra forskal-
lingen som et afgørende paramenter i den æstetiske fremtoning. 

Bygningen fremstår som en meget stor, aflang og høj blok, der hviler på disse 
pilotis, som taktfast er grupperet parvist under bygningen. De skiller sig ud fra 
traditionelle søjler dels ved at smalne til nedefter, ikke opefter, dels ved at have 
skrå sider med forskellig hældningsgrad til hver side, og dels ved at være udført 
med synlige aftryk af forskallingen. Også loftet under bygningen har sådanne 
aftryk, men her organiseret i et skakbrætmønster. Indgangspartiet fremstår 
som et skulpturelt ensemble af en stor, vingeformet og asymmetrisk betonbal-
dakin og et volumen under huset. Fra rækkerne af V-formede pilotis vokser 
bygningen i bredde ved markante, skrå udkragninger, som på husets langsider 
danner afsæt for facaderne. På de to langsider er facaderne dog yderligere ud-
kraget og danner store regelmæssige, ortogonale formationer af modulbaserede 
betonbalkoner, hvor den samme kubiske enhed er gentaget opefter i bånd efter 
bånd. Den ene langside, mod vest, er næsten helt præget af disse gentagne og 
stablede firkantede moduler, og kun mindre forstyrrelser i form af et anderle-
des båndvindue og små afvigelser i lodlinjen over indgangspartiet griber ind i 
kompositionen. En større lodret, vinduestom murflade yderst mod højre på fa-
caden tydeliggør, at balkonerne er skudt frem foran facaden. Et lignende, nø-
gent murparti gør det ud for hele bygningens nordgavl, hvor kun en fritstående 
spiraltrappe, der slutter sig til bygningen midt på gavlen, rokker ved hovedind-
trykket. Selve balkonmodulet er dybt og kasseformet og delt ved en overligger – 
Le Corbusiers såkaldte brise soleil. Siderne af balkonen er malet i kraftige, rene 
farver – afvekslende mellem primærfarverne samt hvid – og den indbyggede 
solafskærmning i balkonernes brise soleil-mekanik har tekstil i overensstem-
mende farver i de respektive balkoner. Østsiden fremstår i hovedtræk som en 
spejling af vestsiden, men balkonernes fordelingsrytme er anderledes opefter, 
og farverne er også anderledes, for nu er farverne brun og grøn føjet til paletten. 
Det største brud med vestfacadens princip er dog, at bygningens asymmetrisk 
placerede betonkerne med serier af små, kvadratiske vinduer viser sig som en 
niche undervejs i facaden. Denne struktur vokser foroven, over taglinjen, fri af 
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bygningen og danner et firkantet tårn uden vinduer og kun med diminutive 
murhuller. I stueplan er denne betonkerne udsmykket med Le Corbusiers Mo-
dulor-mand og en række demonstrationer i relief af hans proportionssystem. 
Sydgavlen er helt besat med de samme balkonmoduler, men i et anderledes og 
mere komplekst zigzagmønster. Her er det nu farverne rød, grøn, gul og hvid, 
som dominerer nicherne i balkonerne. Foroven kulminerer bygningen i et fladt 
tag med en terrasse, hvor et landskab af pavillonagtige strukturer, skulpturelle 
aftræksskorstene, forskellige sportsanlæg, bassiner og podier i beton fordeler sig 
på fladen bag en omløbende attika. 

Kanaliserer vi nu Unité d’habitation i Marseille igennem Goodmans begrebsap-
parat, så står det klart, at bygningen faktisk besidder en lille smule denotation, 
nemlig i form af reliefferne af Modulor-manden på ydersiden af bygningens 
betonkerne. Om alle forbipasserende, som støder på afbildningen, kan aflede fra 
tilstedeværelsen af figuren og de noterede talforhold, at illustrationen indike-
rer, at et proportionssystem har fundet anvendelse i projekteringen af bygnin-
gen, er ikke sikkert. Med sin Modulor-skala søgte Le Corbusier at fusionere me-
tersystemet og det britiske målesystem. Men selv, hvis Modulor-tegnene ikke 
er andet end en hermetisk hieroglyf, er det første gang her i min gennemgang af 
modernismens arkitekturæstetik siden 1920’erne, at denotation melder sig som 
symboliseringsvej. 

Eksemplifikation optræder også i Unité-facaderne: Set tæt på danner den skak-
ternede fordeling af aftrykkene fra forskallingen eksemplifikation af mønstret, 
ligesom balkonmodulernes gruppering og serialitet fremmaner en eksemplifika-
tion af rytmen, som dog brydes flere steder, hvorved eksemplifikationen ikke 
når fuldt omfang: 

“For instance, if one investigates the pre-cast system on the exterior or the 
repetitive wall units on the interior, one finds that a small number of simi-
lar elements have been used in a variety of different positions.”487 

Denne eksemplifikation af formelle serier og mønstre er på Unité også kende-
tegnet ved at brede sig over mange skalaer – fra balkonernes brystninger med 
kvadratnet til meget store flader af beton. Også tekstur optræder i eksemplifice-
ret form i den heldækkende dragt af forskallingsaftryk, som forsirer boligblok-
ken fra top til tå. Men, som i Pessac-kvarteret, er signalfarverne inde i balko-

 
487 Ibid., 17. 
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nernes nicher det fænomen, som på Unité mere end noget andet eksemplifice-
rer. Andre tilgængelige former for eksemplifikation er til gengæld fraværende. 
Bygningen er for sammensat til at eksemplificere et rent geometrisk legeme. 
Det gælder også transparens, og heller ikke orientering eller frontalitet er næv-
neværdigt tydeliggjort – hverken i bygningens omverdensrelation eller i dens 
enkeltheder. Indgangens baldakin er en intervention i bygningens uderum, men 
den savner aksialitet. Sydgavlens sektion besidder en vis frontalitet i måden, 
hvorpå den er isoleret fra resten af bygningen. 

Denne isolation og autonomi er en slående virkning i mødet med Unité, og 
Jencks nævner den også i overført betydning som de associationer til et skib, et 
hotel eller et kloster, som han knytter til karakteren af bygningsværket.488 Byg-
ningens tyngde, soliditet og lukkethed er medvirkende faktorer til denne asso-
ciationskæde, som også næres af det faktum, at bygningen er løftet og sat fri fra 
jorden. 

At de to hovedfacader forløber i to lag, hvor det bageste plan spiller andenviolin 
og kun titter frem på elevatortårnet og på facadernes vinduesløse afslutninger 
mod syd, men alligevel som imaginær struktur langs resten af facaderne bidra-
ger afgørende til oplevelsen af dybde, og er desuden foreneligt med Rowe og 
Slutzkys udvidede transparensbegreb. Samtidig er facadernes forskelligartethed 
vidnesbyrd om, at facaden som kunstnerisk projekt ikke altid forsvandt ud af 
arkitekturens repertoire med modernismens komme, som Leatherbarrow og 
Mostafavi ellers konstaterer i deres oversigt over facadeløsninger inden for mo-
dernismen.489 Det var Le Corbusier, der om nogen talte varmt for opgivelsen af 
facaden i traditionel forstand, men som i sin egen praksis vedvarende eksperi-
menterede med variationer over det båndvindue fra hjørne til hjørne, som end-
da i Unité kun er en marginal brik i den cellulære facadekomposition.490 Fravæ-
ret af konsekvens i gestaltningen af Unité bekræfter oplevelsen af facaden som 
en komposition, der artikulerer funktionelle tilstande i bygningens indre, men 
også har sin egen logik udadtil. Det er en løsning, som minder om Loos’ æsteti-
ske afstemning af facaden mellem indre og ydre kompositionsprincipper. 

Set i det syntaktiske perspektiv har størsteparten af Unité d’habitation lav tæt-
hedsgrad, fordi den samme piloti, det samme balkonmodul, det samme vindue i 

 
488 Ibid., 19. 
489 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 7. 
490 Ibid., 42. 
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elevatorkernen og den samme lamel går igen, blot med visse ombytninger og 
orienteringsskift. Man kan derfor snildt udarbejde en notation over facadens 
komponenter og deres montering – nøjagtigt som det er tilfældet i de arbejds-
tegninger, der muliggjorde opførelsen. 

Anderledes forholder det sig med det semantiske perspektiv. Når MacEwen 
pointerer, at de talrige aflæggere af Unité-forbilledet kreeret af Le Corbusiers 
epigoner og spredt ud i alverdens forstæder ikke lever op til kvaliteterne i den-
ne alle bolighøjhuses moder, så er det ikke kun sandt på et sociospatialt plan, 
men også på et æstetisk. Først og fremmest udgør sporene fra forskallingen 
overalt på bygningens overflader en bearbejdning, som ikke lader sig reproduce-
re eller omsætte til eksakt notation. En genopført replik af Unité vil aldrig være 
den samme som originalen, eftersom alle disse aftryk har et stokastisk præg. I 
facadetegningerne fra Le Corbusiers tegnestue er forskallingens mønster af gode 
grunde indikeret, men slet ikke ekspliciteret eller udpenslet. Denne finish så 
først dagens lys på byggepladsen. På en billig, men ikke ueffen måde forlener 
dette aspekt af konstruktionsprocessen bygningens overflader med en varieret 
tekstur, som både lader sig patinere, og som har taktil appel. Selv fejlene beor-
drede Le Corbusier fastholdte, ikke udbedrede, da de efter hans mening gjorde 
overfladen rigere.491 Reyner Banham skrev ikke længe efter, at bygningens tek-
stur balancerede mellem “happy accident” og “carefully-planned patterns of 
planking”.492 

Til slut i sin analyse fremhæver Jencks netop – i en manøvre, som strider mod 
modernismens idé om totaldesign – hvorledes fejl, tilfældigheder, tilpasninger 
og snublesten i projekteringen af Unité satte sig spor i det færdige værk, som 
derfor vandt i mangetydighed.493 

“The more one analyses this work, the more one finds link after link be-
tween the different levels of experience and the more the experience be-
comes self-validating as one discovers not only Le Corbusier’s intentions, 
but more possible meanings which are latent within the architecture. It is 
this power of the multivalent work to engage the perceiver’s powers of cre-
ation which is significant here.”494 

 
491 Adrian Forty, Concrete and Culture: A Material History (London: Reaktion Books, 2012), 256. 
492 Banham, New Brutalism, 16. 
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Unité d’habitation er også rig på ekspression, hvilket Jencks’ førnævnte metafo-
rer i sig selv viser. Jencks’ forslag har potentiale til at kunne karakterisere hele 
husblokken metaforisk i ét greb, mens talrige enkeltheder i arkitekturen frem-
kalder andre metaforer. Allerede her bør det dog bemærkes, at når Jencks ser et 
skib, et hotel eller et kloster i Unité, så er metaforerne hentet fra konstruktio-
nernes ubesjælede verden, hvad enten der er tale om arkitektur eller ingeniør-
kunst. Og da Unité faktisk indeholder et hotel nu om stunder, så er én af metafo-
rerne blevet til skinbarlig virkelighed. På et detaljeplan kan vi imidlertid finde 
metaforer, som er tættere på både geologi og fauna. Som nævnt har baldakinen 
over indgangen en aerodynamisk symbolik, som gør den beslægtet med en fugls 
profil, og med sin demonstrative tyngde og furede tekstur ligner falanksen af 
pilotis elefantfødder, mens selve rummet under husblokken har grottelignende 
kvaliteter. I virkeligheden er disse pilotis overdrevne i dimensionering og i tek-
tonisk prægnans, men virkningen på oplevelsen af bygningen er ikke til at tage 
fejl af.495 Denne metaforiske mulighed er i høj grad udløst af forskallingens sub-
tile limbo mellem organisk og uorganisk, menneskeskabt og maskinskabt, for 
mens aftrykkene i sig selv ligner forstenet træ – og dermed antyder en illuso-
risk, ikke en reel skeuomorfisme – modsiger den formelle orden i kassetter og 
skaktern en sådan forestilling – præcis som Jencks annoncerer, når han hylder 
modsigelsesfuldheden i æstetikken. 

Allerede Banham havde konstateret, at Le Corbusier havde fremmanet “an ar-
chitectural texture that was not only interesting in itself”, for i bygningen kun-
ne han, i spillerummet mellem skala og tekstur, forfølge en række metaforiske 
spor; som for eksempel en dorisk søjle, hvis kannelurer nu var substitueret med 
bræddespor, en fornemmelse af travertin som i den romerske monumentalarki-
tektur hos Michelangelo og en almen oplevelse af noget arkaisk og eviggyldigt – 
som i “a magnificent ruin”.496 

Modulor-manden indgår også i en vekselvirkning af impulser mellem motivet 
og bygningen, for dels den grove profiltegning, dels konteksten af grov beton 
har tilsammen et anstrøg af primitivisme, som leder tankerne hen på hulemale-
rier og deslige, og for mennesker bekendt med udforskningen af rummet, ville 
den hævede arm måske lede tankerne hen på den hilsen til eventuelle rumvæ-
sener, som ledsagede Pioneer 10 og Pioneer 11-rumfartøjerne, der blev udsendt i 
henholdsvis 1972 og 1973. Endelig er taget af Unité henkastet befolket med en 
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skønsom blanding af tekniske og fornøjelige installationer, og denne dobbelthed 
modsvares af den tvetydighed i symboliseringen, som Jencks noterer sig. Af-
trækstårnene ligner friskulpturer, og deres organiske former virker mere natur-
lige end mekaniske. Udformningen synes at være en hilsen til Gaudìs installati-
oner på taget af Casa Milà, hvilket i så fald ville være allusion og ikke blot ek-
spression. Sportshallens kurvatur kan vække mindelser om et skjold, for ek-
sempel et bæltedyrs, mens elevatortårnets spartanske ydre giver det et anstrøg 
af forsvarstårn – som de berømte i San Gimignano, for eksempel. 

Den industriæstetik, som Venturi og Scott Brown anklager Gropius for at gøre 
til arkitekturens motiviske råmateriale, gør dermed ikke sin indflydelse gæl-
dende på Unité, hvor det industrielle eller maritime tema allerhøjst er en an-
tydning og et oplæg til videre processering og hybridisering i beskuerens fore-
stillingsevne. Og det stokastiske element var efter alt at dømme indtænkt af Le 
Corbusier.497 At Le Corbusier har taget sig de største kunstneriske friheder på 
bygningens tag, hvor temaet er leg, friluftsliv og bevægelse, og hvor grupperin-
gen af elementerne bliver pittoresk, styrker kun den frie metafordannelse. Fak-
tisk er der en vis præcedens for, at Le Corbusiers tagterrasser er en slags skulp-
turparker af metaforskabende frie former, for taghaven, der kroner Villa Sa-
voye, minder om figurer à la Jean Arp, og fra at være kun antydet bliver denne 
affinitet med surrealismen umiskendelig i det penthouse med taghave i flere ni-
veauer, Appartement Charles de Beistegui (1929-31), som Le Corbusier satte 
i scene på toppen af Avenue des Champs-Élysées i Paris for den ekscentriske 
rigmand Charles (Carlos) de Beistegui.498 Her opdyrkede Le Corbusier “an am-
biguous place between inside and outside”, men på toppen af Unité er denne 
tvetydighed mere indlejret i skoven af figurer, som skyder sig op fra tagryg-
gen.499 Funktionsbestemmelsen af aftrækstårnene er således aflæselig nok, mens 
selve deres bølgende grundrids og tragtformede profil er vidt åbne for fortolk-
ning. 

Man behøver ikke at være enig i Jencks’ metode for at kunne tilslutte sig hans 
dom over Unité som et rigt, mangefacetteret og polyvalent bygningsværk, for 
såfremt hans observationer forskydes til en goodmansk kontekst, da viser de sig 
at bekræfte, at vi står over for et værk, som spiller på mange æstetiske tangen-
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ter hvad angår det mulige udfaldsrum for symbolisering. I forlængelse af resul-
taterne af den goodmanske analyse kan vi desuden tilføje, at de æstetiske vir-
kemidler, der er taget i anvendelse på ydersiden, oversiden og undersiden af 
Unité sjældent er isolerede begivenheder, men blander sig med hinanden eller 
forløber med subtile overgange fra én æstetisk tilstandsform til en anden. På 
husene i Pessac var det Le Corbusier magtpåliggende at bruge æstetiske virke-
midler – frem for alt farve – til at undertrykke uvelkomne sideeffekter af bygge-
processen og materialevalget. Resultatet blev en arkitektur, som i høj grad vir-
ker æstetisk gennem isolationens princip, idet farven tjener til imaginært at 
adskille bygningskomponenterne fra hinanden selv der, hvor de naturligt lapper 
over eller støder sammen. Til gengæld var gevinsten ved denne fremgangsmåde, 
at Les Quartiers Modernes Frugès fremstod som det selvafslørende ‘samlesæt’, 
som den standardiserede bebyggelse vitterligt var. Med Unité forholder det sig 
anderledes, selvom anledningen til brugen af farver her direkte skyldtes fejl i 
projekteringen af balkonerne, så intentionen om maskering var den samme.500 
Her er overgange mellem zoner af væsensforskellig æstetisk eller perceptuel art 
begunstigede af kompositionen: 

“Like a collage, strong color shades are placed next to untreated materials 
such as fair-faced concrete, which appears like a relief owing to the use of 
different shuttering materials.”501 

Denne effekt er dog ikke bare en bestræbelse på æstetisk reparation, men en 
velovervejet isolering af farven, som allerede var blevet afprøvet på Duval-
fabrikken i St. Dié i 1950. Her er farven anvendt på flader, men aldrig på tekto-
nisk aktive led som søjler og bjælker.502 Både her og på Unité fremstår farven 
med fornyet selvstændighed, da dens evne til at præge rummet er langt mere 
situationel og langt mindre universel, end det var tilfældet i Pessac: 

“There is no longer a formula for the relationship between the architecton-
ic form and the colour in this architecture. Colour no longer pays lip ser-
vice to geometrical form, to the light-dark of space and volumes. The series 
that Le Corbusier formulated for the Unité existed by the grace of the une-
qual significance of the colours and their specific place in the spectrum.”503 
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Man kan også beskrive denne effekt omkring balkonnicherne eller loggiaerne 
som et udslag af artikulation, hvis vi igen følger Capdevila-Wernings forslag om 
et begrebsligt supplement, ligesom den beskrevne effekt af kontrast mellem to 
typer bearbejdninger faktisk er en beskrivelse af sameksistensen side om side af 
lav (bemaling) og høj (beton) semantisk tæthed. Denne tankerække kan fortsæt-
tes: Når kun fladerne vinkelret på facaden på Unité er farvesat, bevirker det, at 
den oblike synsvinkel bliver den privilegerede, hvis man vil se farverne komme 
til syne og til deres ret. Denne dramatiserende vinkel var også den foretrukne 
for Le Corbusiers husfotograf i efterkrigstiden.504 Det skaber dels den nævnte 
blandingsform, hvor farve og rum påvirker hinanden gensidigt, og en højere 
grad af mystik og forventning, end det var tilfældet i Pessac, hvor facaderne 
lyser op på lang afstand og er identisk farvesat. 

Jencks skriver om Le Corbusiers parlamentsbygning i Chandigarh, at den er et 
produkt af en kompakt kompositionsmåde, men den samme dom kan lyde om 
Unité: 

“As in a Cubist collage, geometric elements keep their autonomy but are al-
so slammed together in rich interplay.”505 

Denne effekt har vi sådan set bevidnet før, nemlig i Gropius’ Bauhaus-bygning, 
men i Unité’s tilfælde er mødet mellem forskellige geometrier, konstruktioner 
og stofligheder på én og samme tid både tydeliggjort og udvisket, som når andre 
medier – maleri, tekstil eller skulptur – blander sig i de æstetiske overgange. Det 
er denne situation med de mange ambivalente og gådefulde æstetiske signaler, 
som Jencks’ identificerer, og som sætter Unité i stand til at generere langt mere 
ekspression og allusion end Bauhaus-bygningen. 

 

NOTRE-DAME-DU-HAUT I RONCHAMP 

Mens Unité d’habitation ved sin indvielse blev mødt med udbredt beundring, 
især fra den internationale arkitektstand, og først senere kom i søgelyset som et 
skadeligt forbillede for omprogrammering af byens typologi og boligforhold, 
forholder det sig stik modsat med kirken Notre-Dame-du-Haut de Ron-
champ (1953-55). Her var modtagelsen fra tidens ledende arkitekter og kritike-
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re udpræget negativ, mens værket i løbet af sin levetid siden da kun er vokset i 
anseelse og er blevet et modernistisk ikon. James Stirling, Carlo Giulio Argan og 
Ernesto Rogers så resultatet som irrationel formdyrkelse i en l’art pour l’art-
mentalitet – og det på trods af, at Le Corbusier havde udelukket præfabrikerede 
løsninger med henvisning til grundens ringe evne til at modstå tunge maski-
ner.506 Lewis Mumford så bygningen som et tilbageskridt til historiske for-
mer,507 og selv outsideren Rudolf Schwarz bifaldt ikke sensualismen i formdan-
nelsen.508 Bedst kendt er Nikolaus Pevsners skuffelse over denne drejning i Le 
Corbusiers formverden: “Irrationalismen er ikke i overensstemmelse med de 
sociale krav, der stilles til arkitekturen”, advarede han.509 

Allerede i sin afhandling fra 1973 og atter i sin postmodernistiske debatbog fra 
1977 er Jencks imidlertid særdeles imødekommende over for Le Corbusiers reli-
giøse bygning i den bjergrige østfranske egn. Venturi og Scott Browns positione-
ring i forhold til arkitektens sene værk er mere forbeholden, men introduktio-
nen af denne udsætter jeg for en stund. I sin første karakteristik af Ronchamp 
finder Jencks, at kompositionens paradokser er behersket af “consistent iro-
ny”,510 og i sit næste bidrag, hvor Ronchamp indtager en fremskudt rolle, hylder 
han bygningens evne til at fremkalde ikke bare metaforer, men mange slags me-
taforer. Han finder, at Le Corbusiers frie former fremmaner en lang serie af 
sameksisterende associationer, “from the white houses of Mykonos to Swiss 
cheese”, som afhænger af subjektets baggrund og personlighed.511 Jencks benyt-
ter et udpluk af skitser af Ronchamp, udført af en studerende, som eksplicite-
ring af de mulige associationer, som bygningsværket kunne fremmane: Et par 
bedende hænder, et skib til havs, en svømmefugl, en hovedbeklædning fra re-
næssancen samt to menneskelignende figurer, som holder om hinanden.512 

Anledningen til, at Le Corbusier i 1950 blev forespurgt, om han ville påtage sig 
at tegne en ny kirke, var at den gamle bygning på stedet var blevet forvandlet til 
ruin under 2. verdenskrig. Ruinen veg for det nye projekt, men småsten fra rui-
nen blev blandet i betonen anvendt til den nye kirkebygning, som i omfang ikke 
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er stor, men mere har karakter af kapel. Kirken ligger på en bakketop med vidt 
udsyn til landskabet og rejser sig fra en kompliceret grundplan, men har groft 
sagt fire sider, der, som Jencks påpeger, kan aflæses som en deformeret kubus.513 
Ydermure, tag og klokketårn har alle en relativ autonomi inden for kompositio-
nen, som dermed er æstetisk porøs, men er bundet sammen på forskellige må-
der. Stofligt fremtræder bygningens eksteriør helt i beton, men konstruktivt er 
den sammensat af flere teknikker, både i mursten, beton og natursten. 

Groft sagt består Ronchamp-kapellet af fire kurvede, krumme eller slyngede 
murpartier, som tilsammen former en skulpturel bygningskrop, der krones af et 
skålformet eller vingeformet tag. Kapellets mure er udført i forskellig byggetek-
nik, primært beton, og ydersiden af bygningen fremstår overalt i hvidmalet 
sprøjtebeton med en grov, forreven tekstur. Derimod træder det store tag frem i 
béton brut, altså med tydelige aftryk af forskallingen, og da taget ikke hviler di-
rekte på ydermurene, men på næsten usynlige betonpiller, der er ført igennem 
murene, toner det frem som svævende og vægtløst, da en smal lyssprække ad-
skiller taget og murene på sydfacaden og østfacaden. Vestfacaden ligner mere en 
gavl eller en bagside, for her falder taget og danner en blød, vinkelformet profil, 
i hvis spids regnvandet afledes i en markant vandspy i beton. Vandet falder ned 
i en fontæne, hvor et slags ovalt bassin rummer en skråt afskåret cylinder til 
højre og en kegle til venstre. Også nordfacaden virker mere sekundær, da tagets 
form også her er skjult. Uden nogen relation til taget skyder tre tårne sig op i 
forlængelse af ydermurene, og deres hvide ydre danner kontrast til det grå og 
ubehandlede tag. Sydsidens klokketårn er højest, og tårnets volumen synes at 
vokse frem som en udbuling på facaden, som tårnet gør sig fri af. På nordsiden 
findes to ens tårne, som går i ét med facaden, men til gengæld bliver autonomi-
serede over taglinjen, hvor de to tårne er stillet over for hinanden i et symme-
trisk arrangement, hvis akse følger facadelinjen. Alle tre konstruktioner er ka-
rakteriseret ved på tre sider at ligne skaller eller afrundede nicher, mens den 
fjerde side er en plan flade med en lodret sprække og små punktformede huller. 
Og i alle tre tilfælde vender denne flade side indefter, væk fra facaden: Det store 
tårns flade er parallel med facaden, men vender i modsat retning, mens de min-
dre tårnes flader står vinkelret på facaden. 

Mens vestfacaden er den mest helhedslige og kontinuerlige, idet den fortsætter 
om hjørnet til begge sider og favner klokketårnet og det ene af de mindre tårne, 
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veksler sydfacaden mellem at træde frem som indhegning og som fritstående 
murstykke. Denne facade er også tykkere end de øvrige, men smalner til opef-
ter. I det sydøstlige hjørne, som er det mest monumentale og fotogene motiv af 
alle kirkens vinkler, stiger taget opefter og ender i en skarp spids. Østfacaden 
skiller sig ud fra helheden, for her er muren trukket indefter, hvilket efterlader 
en betonplint som fundament for en gigantisk grottelignende niche. Dette ude-
rum kan betjene udvendige gudstjenester, da her findes en prædikestol, et alter, 
et krucifiks, en montre med en antik statue af Jomfru Maria og andet inventar, 
og akustikken tjener til at lade gudstjenesterne lyde ud over dalen.  

Kirken har indgange på tre sider, men sydsidens roterende indgangsdør skiller 
sig ud ved at være udsmykket med et maleri af Le Corbusier. Vinduerne tager 
sig meget forskelligt ud på de forskellige sider, og vestsiden er helt vinduesløs. 
Generelt er vinduerne kvadratiske i forskellige formater, som er spredt ud på 
fladen, og i sydmuren gør tykkelsen af muren de talrige forskellige vinduer me-
get påfaldende. 

Begynder vi fra en ende af med kirken i Ronchamp, så ses det igen, at der er 
zoner med denotation, omend de er beskedne: På begge sider af den rotérbare 
hoveddør er malerierne delvist figurative, delvist abstrakte. På det udvendige 
maleri ses en åben hånd, en pyramide, en stjerne, en snoet flod og skyer, mens 
regndråber og skyer balancerer mellem abstraktion og figuration. De to metal-
kors – et på taget af det højeste kapeltårn, et på plinten i det udendørs helligsted 
– er også klare symboler, som denoterer. Og for første gang her i vor gennem-
gang af modernismen er eksemplifikation trængt i baggrunden som æstetisk 
strategi: Alt synes at være unika uden på kirken – vinduernes individualiserede, 
men systematiske arrangement, selve bygningskroppens formverden, og selve 
overfladernes finish. Kun de to nordlige kapeltårne er så at sige spejlinger af 
hinanden, men alligevel med små forskelle i højde og positionering. Farven hvid 
påkalder sig en opmærksomhed, som indikerer eksemplifikation, og det samme 
gælder de spredte geometriske legemer foran sydindgangen og i fontænen på 
vestsiden. Men eksemplifikation spiller ikke hovedrollen i den æstetiske erfa-
ring af kirkebygningen. 

Både syntaktisk og semantisk opviser Ronchamp-kirken så høje værdier, at no-
tation forekommer uladsiggørlig. Sprøjtebetonens stokastiske overflader vil ikke 
kunne genskabes med eksakt samme resultat, og de mange håndværksdetaljer er 
heller ikke reproducerbare. 
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Sammen med fraværet af eksemplifikation fører det til en spændende situation, 
hvor kirken viser sig at være særdeles rig på ekspression og allusion, men uden 
eksemplifikation som faciliterende instans. I hvert fald beror ekspressionen 
ikke på eksemplifikation af en formel formverden. Som Jencks korrekt konsta-
terer, rummer Le Corbusiers kirke en evne ud over det sædvanlige til at genere-
re metaforer. Men samtidig er denne metaforverden, som ikke sjældent hos 
Jencks synes lige lovlig fantasifuld og overdreven, her kendetegnet ved at være 
diffus og præget af kognitiv vaklen, hvilket Jencks fremhæver: 

“The building is over-coded with visual metaphors, and none of them is 
very explicit, so that the building seems always about to tell us something 
which we just can’t place. The effect can be compared to having a word on 
the tip of your tongue which you can’t quite remember.”514 

Interessant nok gentager Adrian Forty denne dom i sin meget senere karakteri-
stik: 

“The most remarkable, most memorable feature of Ronchamp is the roof, 
whose shape is constantly in doubt, depending from where you can see 
it.”515 

I designprocessen, der førte til tagets endelige form, havde Le Corbusier taget 
udgangspunkt i krabbeskaller, flyvemaskinevinger, vandsluser, skihop og skibe, 
men 

“the concrete images were thoroughly transformed, even dissolved, in the 
course of the design process as they were subjected to the distinctly un-
symbolic operations necessary to create usable, buildable structures.”516 

På afgørende vis er det færdige resultat altså ikke overlappende med ét bestemt 
billede, men oscillerer mellem det formede og det formløse. Dette limbo er i høj 
grad medvirkende til, at Ronchamp-kirken er en eminent kilde til allusion, for 
hvor en lang række metaforer kan projiceres på kirkebygningen, udgør dens 
stemninger og dens hybridform af motiver potentielle byggesten i muliggørel-
sen af komplekse kæder af allusion. Flere iagttagere har således i årenes løb hæf-
tet sig ved den angivelige primitivisme og ritualisme, som besjæler bygningen, 
og Jencks er en af disse, når han – omend ad rigelig psykobiografisk vej – ind-

 
514 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 48. 
515 Forty, Concrete and Culture: A Material History, 192–4. 
516 Upton, “Signs Taken for Wonders," 153. 
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rammer kirkens æstetik som værende formet af simple grundtilstande i sjæleli-
vet.517 Forty forsømmer heller ikke at nævne denne udbredte fortolkningsvej: 

“Le Corbusier went out of his way to code the church at Ronchamp as fem-
inine. The rough, sprayed concrete finish of the walls he associated with 
women’s skin, and there were other female connections related to its un-
conventional liturgical arrangement. Le Corbusier made it clear that the 
church was more about ‘the psycho-physiology of the feelings’ than reli-
gious requirements.”518 

Mange af de arkitektoniske enkeltheder i kirken i Ronchamp er fænomenologi-
ske katalysatorer, hvor bestemte aspekter af sansningen bliver fremhævet og 
draget frem: Det taktile (betonmurenes overflade), billedmæssigheden (ind-
gangsdørens indrammede maleri), proprioception (rundgangen omkring og i 
kirken samt det performative inde/uderum) og det lydlige (de akustiske egen-
skaber ved det udendørs alter samt vandfaldet fra taget). Andre aspekter er 
gennemspilninger af arkitekturens register for at skabe ly, en klangbund for 
resonans, kanalisere vand eller at transformere lyset. Selve den metaforiske 
tyngde og soliditet, som kirken udstråler, er materialiseret fysisk i østsidens 
betondør, som er tung at åbne. Andetsteds er primitivismen mere forankret i en 
oplevet parallel til grotten, til hulemalerierne eller til landskabets ritualisering. 

Målt efter et omverdensorienteret, og ikke kun instrumentelt eller rationali-
stisk, begreb om arkitektonisk performativitet er Le Corbusiers kreation i Ron-
champ forbløffende mangesidig, og her har jeg endda måttet udelade rumople-
velsen af bygningens indre, som også har performative kvaliteter. Følger vi Lea-
therbarrows forståelse af performativitet, viser han sig at nedtone intentionali-
teten i samme grad, som Goodman gør det i sin symbolteori.519 Kun enkelte ste-
der er de performative effekter i Ronchamp faciliteret af mekaniske, men stadig 
menneskeligt aktivérbare instanser (svingdøren i hovedindgangen). Dermed 
står Ronchamp uden for det “device paradigm” af mekaniske kontrolforanstalt-
ninger, typisk i klimaskærmen, som Leatherbarrow indkredser som én type 

 
517 Jencks, Modern Movements in Architecture, 155. 
518 Forty, Concrete and Culture, 189. 
519 “The aim of this chapter is to outline how the building discloses itself through its operations. 
For this to be apparent, constructive and perceptual intentionalities must be temporarily put 
out of play, not because they are misleading or wrong, but because they are normally taken to 
be fully explanatory.” David Leatherbarrow, “Architecture’s Unscripted Performance,” in Per-
formative Architecture: Beyond Instrumentality, ed. Branko Kolarevic and Ali M. Malkawi (New 
York: Spon Press, 2005), 7. 
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performativitet i arkitekturen, og som han italesætter med samme jargon som 
Goodmans notationsforståelse, nemlig som et “script”.520  Han sammenligner 
denne, helt eller delvist automatiserede, virkemåde med musikalsk improvisa-
tion, men i realiteten er mekaniseringen af arkitekturen i Goodmans forstand 
så komplet en notation, at den udgør en score snarere end et script.521 Det er fra-
været af standardiserede løsninger både i designfasen og i byggefasen, som giver 
anledning til denne mere uudgrundelige performativitet i oplevelsen af kirke-
bygningen. Denne form for performativitet udspringer af tilpasningen til stedet, 
men er ikke mindre symboliserende af den grund: 

“Here, also, emerges the possibility of a form of representation internal to 
architecture; for when the building identifies itself with its milieu it be-
comes something it is not, the way all representational figures do. Put dif-
ferently, the building’s performance is the key to its natural (unimposed) 
symbolism, because when the building defines itself in terms of what it is 
not (the natural and cultural milieu) it inaugurates precisely the sort of 
self-negation that is necessary for representation to occur.”522 

Endelig må man fremhæve, som Forty gør det, at udførelsen af betonen i Ron-
champ indfrier lige præcis det indeksikalske potentiale, som er karakteristisk 
for beton, idet kammuslingen på østfacadens dør ikke blot er pilgrimmens sym-
bol, men også et aftryk af en virkelig kammusling.523 I goodmansk forstand er 
muslingen stadig denotativ, hvad enten den er indeksikal eller ej, men sporet 
fra den virkelige musling fremkalder eksemplifikation af betonens egenskaber. 
Denne sameksistens af det fænomenologiske og det symbolske, det denotative, 
det eksemplifikatoriske og det ekspressive (metaforiske) er et afgørende træk 
ved kirkebygningens æstetik.  

Denne fænomenologiske mættethed fungerer allusorisk som fremhævelse af 
naturens elementer som determinanter i menneskets eksistens: Nøjagtigt som 
Ronchamp-kirken også fungerer som instruktion i arkitekturens elementer, idet 

 
520 “Design of this sort follows what might be called the device paradigm. The positions each 
element can take — the stops, levels and intervals — script the device’s performance. Typically, 
these positions outline or frame a range of movements, normally from open to closed.” Ibid., 12. 
521 “An analogy that may be useful here is with musical or theatrical improvisation, as if the 
stops and positions of the building’s elements do nothing more than sketch out the guidelines of 
a performance, allowing for spontaneous qualifications that attune the ensemble to particular 
conditions, as they vary over time.” Ibid., 13. 
522 Ibid., 16. 
523 “Like a photograph, a concrete structure is indexical – it carries within it direct evidence of 
the moment of its making.” Forty, Concrete and Culture, 254. 
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de enkelte led på én og samme tid er autonome og relationelle, optræder sanse-
kvaliteterne i bygningen også på én gang isolerede og aktiverede. I Pessac var 
den symbolske iscenesættelse af elementerne uddelegeret til farven alene, og i 
Marseille voksede allusionen til elementerne til at gælde det malede, det skulp-
turelle og det mekanisk performative, mens tagterrassen som adgangsvej for 
elementerne blev fastholdt, men i Ronchamp beror allusionen over elementer-
ne i mindre grad på isolationens og identifikationens princip og mere på en syn-
tetiserende bevidsthed, hvor Le Corbusier har fastholdt det ubestemmelige og 
formløse som hjælpemidler for forestillingsevnen. Dermed ikke sagt, at isolati-
on ikke netop er forudsætningen for, at denne effekt kan træde i virksomhed. 
Men i tilfældet Ronchamp tjener den delvise autonomisering ikke til en styrkel-
se af eksemplifikationen, som, selv hvor den optræder, finder sted på den høje 
syntaktiske og semantiske tætheds betingelser og dermed bliver indskrevet i et 
æstetisk kontinuum. Farven hvid er således påfaldende i sin universelle appli-
kation på facaderne, men ligeledes er den forrevne og unikke betonoverflade. 
Man kan også argumentere for, at den delvise autonomisering af muren, som 
siden hen blev et definitorisk kendetegn ved de formalistiske eksperimenter 
inden for postmodernismen og dekonstruktivismen hos blandt andre John Hej-
duk og Peter Eisenman, peger i retning af eksemplifikation, men Le Corbusiers 
indsats i Ronchamp frisætter aldrig murene, så fornemmelsen af indhegning 
brydes. Faktisk er denne dobbeltkarakter af bygningens hylster – som både af-
lukke og murstykke – dobbelt virksom i at aktivere allusionen til primitivisme, 
som finder sted både via fornemmelsen af indhegning – à la Semper – og via 
fornemmelsen af fragment – à la surrealismen.524 Så “this fascination with the 
wall—arguably a fragment by definition unless it meets itself full circle” er af-
gjort nærværende i Ronchamp, men vokser aldrig i statur til at antage eksempli-
fikationens omfang, for ikke ét eneste murforløb på Ronchamp er en gentagel-
se.525 Le Corbusier var “another enthusiast for the primitive”, skriver Forty, og 
at den dimension ikke blot viser sig i arkitektens skrifter, men materialiserer sig 

 
524 “The history of Surrealism shows interesting similarities with the history of the positive 
fragment, which began with the discovery of the restorative power of the word, followed by the 
discovery of the same power in the image and, finally, in the space of the city.” Vesely, Architec-
ture in the Age of Divided Representation, 343; “Det er ikke bare en æstetik for det fragmentariske 
og kaotiske, men en paradoksal følelse af modsætningsfuld helhed.” Camilla Skovbjerg Paldam, 
Surrealistiske collager: Underfulde billeder i kunst og litteratur (Aarhus: Aarhus Universitetsfor-
lag, 2011), 251. 
525 Kenneth M. Moffett, “The Wall in Recent Architectural Form: A Pattern of Evolution toward 
Autonomy,” Journal of Architectural Education 47, no. 4 (May 1994): 255. 
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i Ronchamp, skyldes allusionens mellemkomst.526 Faktisk viser primitivismens 
tema sig at understøtte rendyrkelsen af arkitekturens elementære formsprog på 
en sofistikeret måde, som kommer i stand via kæder af allusion.527 

Når Jencks og Forty fremhæver den situation, at kirken i Ronchamp er svær at 
sætte ord på som formverden, viser det, at bygningen går fri af modernismekri-
tikernes udbredte problematisering af, at modernismens formdannelse læner 
sig op ad en typologi hentet fra industrien eller teknologien – som i Venturi og 
Scott Browns kritik af Gropius’ fabriksæstetik. Rob Krier skriver, at 

“The underground church at Lourdes, or the one by Nervi beside Saint Pe-
ter’s, can at best be called well-structured garages. These building have 
nothing to do with churches. Many modern churches can be mistaken for 
being industrial halls”.528 

Selvom Le Corbusier selv er under anklage i Learning from Las Vegas for at lade 
sig (for)lede af industriens tillokkende æstetik, viser hans bestræbelser i Ron-
champ sig at gå i modsat retning. Kirkebygningen udgør en Stunde Null i selve 
den typologiske formulering af kirken som opgave, ikke en parafrase over gen-
kendelige motiver. At arkitekten i sit sidste værk, Centre Le Corbusier (1960-
67) i Zürich, vendte tilbage til både en gennemgribende industriæstetik og en 
streng formalisme, understreger blot tydeligere, at kirken i Ronchamp står i 
gæld til en mere diffus motivverden.529 Netop i navigationen uden om den typo-
logiske eller motiviske faldgrube ligger kirkens appel. 

Som det gerne skulle stå klart, lader hverken Unité d’habitation eller Notre-
Dame-du-Haut sig omsætte til notation. Især sidstnævnte unddrager sig helt 
notationens væsen, mens Unité måske kan omsættes til et notationelt skema, 
men ikke et notationelt system, da den semantiske tæthed står i vejen. Som be-
kendt hævder Goodman, at forekomsten af høj syntaktisk og semantisk tæthed 
samt relativ fylde er en stærk indikator på, at vi står over for et æstetisk værk – 
men det er ikke en nødvendig betingelse, kun et symptom. Altså tyder meget 
på, at Unité og Ronchamp er æstetiske værker af højeste karat. 

 
526 Adrian Forty, “Primitive: The Word and Concept,” in Primitive: Original Matters in Architec-
ture, ed. Jo Odgers, Flora Samuel and Adam Sharr (Abingdon: Routledge, 2006), 7. 
527 “Le Corbusier’s use of the primitive […] is entirely affirmative, for his references to primitive 
building are all devoted to showing the existence of eternal values in architecture.” Ibid., 11. 
528 Rob Krier, “Elements of Architecture,” Architectural Design Profile 49, Architectural Design 
9/10 (1983): 15. 
529 Jencks, Modern Movements in Architecture, 164–5. 
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BRUTALISMENS FINGERAFTRYK PÅ DEN SENE MODERNISME 

Hvis man i dag hører betegnelsen ‘brutalisme’ anvendt om visse bygninger, vil 
de færreste, hvad enten de er fagfolk eller lægfolk, få associationer til Mies van 
der Rohes minimalisme i glas og stål. I stedet vil begrebet føre tankerne i ret-
ning af en arkitektur med eksponeret beton som det primære byggemateriale og 
med en tung, dramatisk og skulpturel leddeling og ophobning af murmasserne 
som virkemidler. Men da begrebet vandt fodfæste, med Reyner Banham som 
bannerfører, i 1955, handlede brutalismen om 

 “1, Formal legibility of plan; 2, clear exhibition of structure, and 3, valua-
tion of materials for their inherent qualities ‘as found.’”530 

Disse kvaliteter fandt han eksemplarisk nærværende i Alison og Peter 
Smithsons Hunstanton Secondary School i Norfolk (1949-54), som i udseen-
de lå Mies meget nærmere end Le Corbusier. I samme artikel konkluderede 
han, med et lidt andet ordvalg, at den nye brutalismes kendemærker var 

“1, Memorability as an Image; 2, Clear exhibition of Structure; and 3, Valu-
ation of Materials ‘as found.’”531 

Denne karakteristik er stadig gangbar i mødet med datidens betonarkitektur, 
men i sidste ende blev det ikke den billedmæssighed af bygningens organisation, 
som Banham foretrak, som blev den fremherskende ikonografi inden for brutal-
ismen, men derimod billedmæssigheden af bygningens omrids eller volumen. 
Da Venturi, Izenour og Scott Brown udgav Learning from Las Vegas i 1972, var 
brutalismen blevet synonym med en stærkt ekspressiv og skulpturel betonarki-
tektur med en kraftfuld billeddannelse, som de problematiserede. 

Venturi og Scott Brown kommenterer ikke nybruddet i Ronchamp direkte, men 
derimod nævner de den opgave, som kort efter blev Le Corbusier til del efter 
succesen med kirken. Klosteret Sainte-Marie de La Tourette i Evreux (1956-
60) får et godt skudsmål med på vejen af Venturi og Scott Brown, men stadig 
med det aber dabei, at klostrets æstetik er regional og ikke overførbar til de 
amerikanske hovedgaders kulturelle kontekst, hvor de opgivende må konstate-

 
530 Reyner Banham, “The New Brutalism,” Architectural Review 118, no. 708 (December 1955). 
Her citeret fra artiklens genoptryk i October 136 (Spring 2011): 22. 
531 Ibid., 28. 



 

239 
 

re, at brutalismen har vundet indpas på campusser og rådhuspladser.532 Det ly-
der som et ekko af Pevsner, til hvis fortrydelse Le Corbusiers sene stil straks 
blev taget op af Oscar Niemeyer og omsat til skulpturelle bygninger i den nye 
verden.533 I denne regionalisering af Le Corbusiers brutalisme indtager Venturi 
og Scott Brown helt samme attitude som Pevsner, der så store farer i globalise-
ringen af Ronchamps formsprog.534 Men det skorter ikke på anerkendelsen af Le 
Corbusiers betydning for efterkrigstidens arkitektursyn: 

“The later work of Le Corbusier started a continuing tradition of un-
acknowledged symbolism, whose indigenous-vernacular forms, in varying 
manifestations, are still with us.”535 

Le Corbusier bliver altså behandlet eksceptionalistisk – som et geni, hvis æsteti-
ske og kompositoriske håndelag ikke kan danne skole. Både af denne grund og af 
andre grunde bliver den brutalistiske betonarkitektur, som var højeste mode 
ved bogens udgivelsestidspunkt, den primære anstødssten for Venturi og Scott 
Brown, som fremhæver en række bygninger, som de finder mislykkede både i 
en urban kontekst og som æstetiske udsagn. 

De angriber Boston City Hall (1963-68 af Kallman, McKinnell and Knowles) 
og foreslår i stedet en banal lagerbygning med et gigantisk neonskilt ovenpå, 
hvortil symboliseringen kan udliciteres og varetages: 

“The Boston City Hall and its urban complex are the archetype of enlight-
ened urban renewal. The profusion of symbolic forms, which recall the ex-
travagances of the General Grant period, and the revival of the medieval 
piazza and its palazzo pubblico are in the end a bore. It is too architectural. 
A conventional loft would accommodate a bureaucracy better, perhaps 
with a blinking sign on top saying I AM A MONUMENT.”536 

 
532 “Le Corbusier’s tense manifestation of late genius, a monastery in a Burgundian field […], is 
itself a brilliant adaptation of a white plastic vernacular of the eastern Mediterranean.” Venturi, 
Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 138. 
533 “Le Corbusier var i 1937 i Brasilien, og det er sandsynligt, at dette besøg løste op for en række 
irrationelle træk i hans karakter, og at dette fik indflydelse på hans unge beundrere.” Pevsner, 
Europas arkitekturhistorie, 440. 
534 “Bygningen kan have en mystisk fremtoning, men vé den, der forsøger at skabe samme effekt 
med en bygning, der ligger mindre isoleret og ensomt, og som ikke har samme exeptionelle [sic] 
funktion. Desværre er det uundgåelige allerede ved at ske overalt i Europa.” Ibid., 440. 
535 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 137. 
536 Ibid., 149. 
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En berømt skitse ledsager deres erstatningsforslag, men den falder uden for dis-
kussionen her, som yderligere kan nuanceres, når vi kan konstatere, af Jencks 
omvendt er anerkendende over for Boston City Hall – men ikke over for mega-
strukturen.537 Venturi og Scott Brown underforstår deres kritik af megastruktu-
ren, som optager et tidligere kapitel i bogen, når de kaster sig over rådhuset i 
Boston, som er disponeret i en kolossal skala.538 I bogens tabel over megastruk-
turens onder ses det, at denne bebyggelsesform blandt andet er kassabel, fordi 
den er formorienteret, fordi den er tømt for symbolisering, fordi den er origi-
nal, og fordi den skaber et “easy image”, ikke et “difficult image”. Forfatterne 
hævder, også at megastrukturen, på trods af sin nymodens skikkelse, er et relikt 
fra fortidens stivnede modernistiske revolution og fra fordums industrisam-
fund.539 Det forklarer, hvorfor de faktisk søger at historisere rådhuset i Boston 
ved at kalde det et palazzo. 

Rådhuset i Boston er ni etager højt, af samme størrelse som en karré og træder 
frem som en isoleret, kasseformet blok, hvis underdel består af høje, skivefor-
mede betonpiller, der rager seks etager op, og dermed er porøs og tempelagtig. 
Inde i bygningsmassivet ses en etage, den sjette, som er trukket tilbage fra faca-
delinjen og ophængt mellem pillerne. De sidste tre etager tager form som en 
omvendt zigguerat. Mellem skoven af piller findes et uregelmæssigt formet pla-
teau med ramper og trapper opbygget af rødbrune mursten og terrakotta, som 
foran rådhuset også danner belægning på den store offentlige plads på vestsi-
den. Da grunden falder, efterlader topografien en plint, som bygningsmassivet 
er bygget ind i. Bygningen består af en blanding af præfabrikerede betonele-
menter, der har en fin og glat finish, og in situ-støbte partier, som har en grove-
re finish med forskallingsaftryk. Helhedsindtrykket præges af de talrige rækker 
af rolige, serielle betonmoduler med identiske, tremmeagtige vinduestyper, og 
var det ikke for et antal asymmetrisk placerede og dramatisk virkende kasse-
formede fremspring i facaderne, så ville bygningen være symmetrisk. En del af 
opmærksomheden samler sig om bygningens karakteristiske hjørner, som er 
indadvendte vinkler, som skifter orientering og bliver til udadvendte vinkler 
længere oppe. 

Som rækkefølgen i Venturi og Scott Browns diskussion indikerer, står Boston 
City Hall ganske rigtigt i gæld til Le Corbusiers kloster i Evreux – både i tilpas-

 
537 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 13. 
538 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 148–50. 
539 Ibid., 118. 
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ningen til en skrånende topografi, i udkragningen opefter med kubiske legemer 
udfyldt med båndvinduer og i opdyrkelsen af betonens rå overflade. De to sid-
ste temaer er allerede iøjnefaldende i Unité d’habitation. For Jencks er denne 
åbenlyse inspiration fra mesteren imidlertid kun af det gode, for de forskellige 
kompositoriske forstyrrelser af facadens veletablerede orden – fremrykninger, 
forstørrelser, udhulinger, afgnavninger – afspejler dels forskellige funktioner og 
deres pladskrav, dels disse funktioners hierarki i bystyret. Bygningen er derfor 
hverken “overscaled or incomprehensible”,540 og Jencks anvender musiktermer 
– rytme, kontrapunkt og synkopering – til at begrunde dueligheden af komposi-
tionen. Hans møde med hjørnet forløber anderledes harmonisk end mødet med 
det mieske hjørne, for her er den tektoniske ærlighed i højsædet, og hjørnet i 
Boston er ikke en symbolsk repræsentation af en indre logik, men en ambiva-
lent og velartikuleret knude af konstruktion, kanalføring og gesims alt i ét.541 Alt 
i alt finder Jencks behag i kompositionen for dens affinitet med værker af Louis 
Kahn, men først og fremmest af Le Corbusier: 

“As with Le Corbusier’s work, one function gains meaning by biting into 
another function and taking its place.”542 

Vejene skilles altså i synet på, om Le Corbusiers løsninger også kan udstrækkes 
til at gælde for brutalismen som helhed, når Venturi og Scott Brown sporer en 
trivialisering af formsproget i de amerikanske aflæggere, som skød op i gigant-
skala for at huse alt fra offentlige myndigheder til kirker, kontorbygninger og 
indkøbscentre. Så hvori består forskellen på Le Corbusiers sene værker i béton 
brut og den egentlige brutalisme? Selvom Jencks altså til dels ser et kontinuum 
derimellem, viser hans senere bog om postmodernismen et lidt andet billede. 

Her er han stærkt kritisk over for brutalismen over én kam, og særligt de ame-
rikanske eksponenter for denne praksis får en hånd medfart. Det gælder I.M. 
Peis Everson Museum i Syracuse, New York (1961-68) og Christian Science 
Center i Boston (1968-74) samt Gordon Bunshaft og Skidmore, Owings and 
Merrills Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, 
New Haven (1960-63) og Hirshhorn Museum (1966-74) i Washington, D.C., 
hvor fællesnævneren, som Jencks bruger som anklageskrift over for arkitekter-
nes indsats, er, at bygningerne udløser en række uintenderede, og ofte komiske, 

 
540 Jencks, Modern Movements in Architecture, 226. 
541 Ibid., 227. 
542 Ibid., 226–8. 
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associationer – eller rettere metaforer. Everson Museum minder ifølge Jencks 
om alt for mange andre bygningstyper, Christian Science Center minder i plan 
om en fallos, mens facaderne på Beinecke Rare Book and Manuscript Library er 
sat sammen af flimrende fjernsynsskærme, og det cylindriske Hirshhorn Mu-
seum er formet som en pilleæske-formet bunker med skydeskår til maskinge-
værer eller en doughnut af marmor.543 Her skal det indskydes, at Everson Mu-
seum i sin korsformede plan er sat sammen af fire skulpturelle, omvendt L-
formede elementer i svagt okkerfarvet indfarvet beton, hvis overdele alle tager 
form af en udkraget kubus, og at tre af de fire kuber har samme format, mens 
den fjerde er lidt mindre. Disse volumener er helt vinduesløse og nøgne. Bein-
ecke Rare Book and Manuscript Library er et sluttet, kasseformet volumen helt 
omspændt af et modulært kvadratnet i beton, hvor hvert enkelt kvadrats indre 
omrids er svagt knækket udefter fra alle linjernes midtpunkter, og hvori mar-
morplader gør det ud for vinduer. Bygningen hviler på fire støttepunkter, der er 
formet som afskårne pyramider. Hirshhorn Museum består af én gigantisk cy-
linder, som hviler på fire organisk formede, brede piller (placeret symmetrisk i 
planen som et kryds), der – ikke ulig pilotis – buer opad og fortykkes foroven, 
mens der i hver kerne udadtil er formet en niche. Bygningen er beklædt i et 
plademønster med beton med lyserød Swenson-granit som aggregat, og den 
eneste åbning i rotunden er en lang balkon med betonbalustrade og med et til-
hørende båndvinduesparti i mørkt glas i fuld længde. Denne balkon har i øvrigt 
mindelser om balkonen på Villa Müller. 

Jencks lokaliserer ikke fremmedgørelsen fra brutalismen i et eventuelt fravær 
af metafordannelse, men derimod i produktionen af forkerte og mislykkede me-
taforer, som afviger fra arkitektens program eller hensigt. Det er således afsen-
der-modtager-forholdet, den er gal med for Jencks, men en sådan intentiona-
lisme er for indskrænket til at kunne forklare, hvorfor brutalismen mere end 
nogen anden afart af modernismen blev mødt med afvisning fra modernisme-
kritikken. Jencks er retteligen på sporet af et prekært problem her, og man kan 
endda fortsætte hans produktion af uønskede metaforer, for ‘fodstykkerne’, 
som det er fristende at kalde dem, på Hirshhorn Museum minder om løvefød-
der på ældre møbler, var det ikke for fraværet af ornamentik. 

Fællestrækket ved hans eksempler er imidlertid eksemplifikation, slet og ret. 
Fælles for i hvert fald de tre af bygningerne – de to kunstmuseer og biblioteks-
 
543 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 18–20. “Pillbox” er et engelsk militærudtryk 
for en bestemt type isoleret betonbunker. 
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bygningen – er, at rendyrkelsen af grundformer og serier bliver selve bygnin-
gernes æstetiske indhold. Og for den fjerdes vedkommende spiller serialiteten 
en hovedrolle. Den kommunikative umisforståelighed af cylinderen, kuben og 
serien er – som hos Boullée og Ledoux – blevet arkitekturens opgave, og fravæ-
ret eller undertrykkelsen af vinduer styrker kun volumenernes integritet og 
autonomi. Der er ingen denotation til at opveje denne dominans, som hos be-
meldte franske 1700-talsarkitekter, og atter viser det sig, at den ekspression, 
som lader sig gøre, ene og alene går i retning af bygningstyperne eller artefak-
ternes kategorier, ikke det zoomorfe, biomorfe, antropomorfe eller geomorfe. 
Stofligheden kan variere i semantisk henseende, men tjener til tider til at un-
derstøtte effekten af fremmedgørelse, som når Jencks ser en bunker med skyde-
skår i det utilnærmelige, cirkulære museum af smukkeseret beton. 

Samtidig er Jencks’ udvælgelse næppe overdreven, for ved nærmere eftersyn er 
brutalismens formverden gennemsyret af eksemplifikation: Moshe Safdies Ha-
bitat 67 (1966-67) i Montréal eksemplificerer kuber, Claude Parents Maison 
Drusch i Versailles (1963-65) eksemplificerer oblikhed, Buffalo City Court 
Building (1971-74 af Pfohl, Roberts, and Biggie) i Buffalo, New York eksempli-
ficerer både vertikalitet, blokmæssighed og flademæssighed, mens Geisel Lib-
rary, University of California San Diego (1968-70) eksemplificerer både oblik-
hed og aftrapning. Preston Bus Station i Lancashire (1968-69 af Building De-
sign Partnership) eksemplificerer både horisontalitet og serialitet, mens Museo 
de Arte de São Paulo (1957-68 af Lina Bo Bardi) – måske det mest vidtgående 
eksempel overhovedet – eksemplificerer både den rette vinkel, farve, transpa-
rens, horisontalitet, modularitet, serialitet og vægtløshed. Mange af de nævnte 
bygninger eksemplificerer også knudepunkterne for samlingen af betonelemen-
terne og eksemplificerer dermed de tektoniske led – som foreskrevet af Ban-
ham. Videre eksempler er legio, og især det tidligere Jugoslavien og Sovjetunio-
nen er rige på endnu mere markante ekstremer inden for det brutalistiske ud-
foldelsesrum. Alle disse bygninger er skulpturelle, men jævnligt på tektoniske 
præmisser og med overdrevne fremhævelser af konstruktionen og dens enkelt-
heder – ikke som fri, syntetiserende, omend isolerende, formdannelse à la Ron-
champ. 

Vender vi nu tilbage til Boston City Hall, så må det først konstateres, at bygnin-
gens hovedform er mere kompliceret end Jencks’ senere eksempler, hvor geo-
metrien er rendyrket. Bygningen fremtræder desuden mindre autonom end 
mange andre brutalistiske værker, da den er vokset sammen med sin pladsdan-
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nelse via plinten. Netop plinten kunne give mindelser om et bjergmassiv, som 
bygningens betondel vokser ud af. Serialiteten af de øverste to-tre etager er på-
faldende og eksemplificerer dette aspekt, men den lokale frontalitet af de frem-
skudte kuber er mere påfaldende som eksemplifikatorisk katalysator.  

Jencks hæfter sig ved gestaltsituationen ved bygningens hjørneløsning, og man 
kan forfølge dette spor yderligere ved at betone det negative tab af form forne-
den og den positive tilvækst af form foroven, men dette formalistiske skoleridt 
yder ikke bygningen retfærdighed. Venturi og Scott Brown fremhæver byg-
ningsmassivets karakter af palazzo, men qua dets kombination af regularitet og 
porøsitet har det også mindelser om et tempel, og det tempelagtige fornægter sig 
ikke i detaljer som pladeornamenterne omkring vinduesrækkerne, som minder 
om doriske guttae, blot i kolossalskala. Men selv her viser rådhuset sig altså at 
henvise til andre bygningstyper, ikke til mere amorfe fænomener. Samtidig har 
bygningen ikke de ekstra lag af denotation og semantisk tæthed, som viser sig i 
Le Corbusiers sene arbejder, hvor overskridelsen af mediemæssige grænser er 
en afgørende komponent i den samlede virkningsfuldhed. 

Boston City Hall er ikke et tilfældigt indslag i Learning from Las Vegas, men 
indgår i en tematik, hvor særligt den brutalistiske betonarkitektur fordømmes 
for sin overdrevne symbolisme. I bogen introducerer forfatterne den berømte 
distinktion mellem ‘anden’ (“the duck”) og ‘det dekorerede skur’ (“the decora-
ted shed”), hvor førstnævnte – for eksempel alverdens salgsboder i Las Vegas 
udformet som doughnuts eller hotdogs – er en bygningstype, hvis ydre form og 
symbolik er identisk med bygningens funktion, mens sidstnævnte – for eksem-
pel alverdens kasinoer, tankstationer og moteller i Las Vegas med markante 
neonskilte på eller foran bygningen – er en bygningstype, hvor funktionsopfyl-
delse og symbolik er strengt adskilte størrelser.544 Men hvad har denne selvgro-
ede og folkelige ‘arkitektur uden arkitekter’ med modernismen at gøre? For 
Venturi og Scott Brown er “the duck” ikke blot en arketype, der er opstået ad 
hoc, hvor det måtte give mening i det spredte urbane landskab af sprawl, men 
også en designfilosofi inden for modernismen, hvor ‘andens’ princip viser sig 
som hæmningsløs og virkelighedsfjern ekspressionisme. Det vil sige, når “the 
architectural systems of space, structure, and program are submerged and dis-
torted by an overall symbolic form.”545 Her kommer brutalismen ind i billedet, 
for forfatterne ser i brutalismens æstetik intet andet end en arkitektur, der bli-
 
544 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 87. 
545 Ibid., 87. 
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ver udhængsskab for arkitektens irrelevante luner. En skitse, der sætter lig-
hedstegn mellem den selvgroede ‘and’ og den designede ‘and’, viser således ‘mi-
nimegastrukturen’ som ‘andens’ alter ego.546 

For at kvalificere denne kritik af tidens herskende brutalisme, som de ser som 
de sidste krampetrækninger af modernismens ‘heroiske’ arkitektur og industri-
elle æstetik, iværksætter de en velkendt sammenligning mellem to samtidige og 
sammenlignelige projekter – deres eget plejehjem i Philadelphia, Guild House 
(1960-63), og Paul Rudolphs plejehjem Crawford Manor (1962-66) i New Ha-
ven. Dette grundige anklageskrift mod én udvalgt bygning inden for modernis-
men er formentlig den mest tilbundsgående æstetiske analyse inden for det på-
gældende tiårs modernismekritik. Hvor Guild House er arrangeret med en cen-
tral symmetriakse og fordeler sig på seks etager med en række successive tilba-
gerykninger af facadelinjen fra gaden på hver side af symmetriaksen, hvilket 
efterlader en markant frontfacade i midten, hvor de stilhistoriske referencer og 
bygningens opsigtsvækkende tekstbudskab GUILD HOUSE er koncentreret, er 
det femten etager høje Crawford Manor i stedet formet som en klump af sam-
mensatte, tårnagtige højhusblokke, der er uregelmæssigt grupperet, men som i 
sin facadestruktur opviser en høj grad af orden og rytme. 

Crawford Manor rejser sig fra en meget urolig, uregelmæssigt formet og pitto-
resk grundplan, som godt nok er ortogonal, men hvor facadelinjen er stykket 
sammen af adskillige mindre linjestykker og rette vinkler – ikke uligt princip-
perne hos De Stijl og i Mies’ tidlige projekter. Set som plastisk formation veksler 
bebyggelsen mellem plane murstykker, partier med nicher, tårnlignende struk-
turer samt stablinger af balkoner, som enten træder frem med stor autonomi – 
som U-formede strukturer – eller med større afhængighed af naboskabet til 
vinkelformede strukturer – som brede elementer med runde hjørner. Da en del 
af bygningens hjørner eller risalitter er ført op over taglinjen, og da nicher, for-
skydninger, vinklinger eller smalle sprækker mellem bygningens lodrette zoner 
deler facaden op, opstår der mindelser om tårne. Facaderne er generelt præget 
af både repetition og variation, for de samme vindues- og balkonmoduler er 
gentaget, men i forskellige kombinationer og med afvekslende positioneringer 
på facaderne. Facaderne mod øst, syd og vest fremstår åbne og er forsynet med 
balkoner, mens nordfacaden er mere lukket. 

 
546 “Minimegastructures are mostly ducks.” Ibid., 160. 
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Stofligt er facaderne på Guild House skalmuret i røde mursten, men med del-
vist eksponerede betonstrukturer sine steder, mens facaderne på Crawford 
Manor er udført i præfabrikeret og in situ-støbt beton. Samtlige facader på 
sidstnævnte er beklædt med betonblokke, der er indfarvet i en okkerbrun farve 
og udført i et karakteristisk lodret stavmønster, som efter monteringen viser sig 
som én ubrudt overflade af halvcirkulære former i lodret serie. 

Stofligheden af Crawford Manor er et afgørende anklagepunkt – og her er det 
afgørende at indskyde, at Venturi og Scott Brown omhyggeligt forsikrer læseren 
om, at de ikke er på en moraliserende mission, hvis mål er opnåelsen af kom-
munikativ transparens mellem indre og ydre, tværtom.547 De hævder, at deres 
eget Guild House er en konventionel, umisforståelig bygning – ja, ordinær eller 
banal, sågar, hvorimod Crawford Manor sætter en rumlig illusion i scene: 

“It looks more advanced technologically and more progressive spatially. It 
looks as if its supports are spatial, perhaps mechanical-harboring shafts 
made of a continuous plastic material reminiscent of béton brut with the 
striated marks of violently heroic construction process embossed in their 
form.”548 

Den heldækkende dragt af betonfliser med halve rundstokke tjener altså til at 
potensere Crawford Manors ydre fremtræden, så bygningen kommer til at ligne 
et plastisk kontinuum og ét sammenhængende massiv af positiv og negativ 
form. Mønstret forbinder både facadens oppe og nede, og rundingerne på kom-
ponenterne mimer balkonernes runde former. Med andre ord er arkitekturens 
virkemidler sat i skulpturens tjeneste med illusionistiske hensigter. I modsæt-
ning hertil hævder Venturi og Scott Brown, at deres eget alderdomshjem er 
uprætentiøst, fordi skalmuringen af betonkonstruktionen samt murhullerne 
alle tjener til afsløring af, at beskueren står over for et ‘dekoreret skur’, hvis be-
standdele er åbenbare. At hjørnevinduerne på Crawford Manor kun er anvendt 
midt på facaderne, aldrig i hushjørnerne – i tråd med Mies’ avancerede huspro-
jekter fra midten af 1920’erne – bekræfter, at forfatternes analyse har noget på 
sig. Man kan mistænke Venturi og Scott Brown for at dømme illusionisme helt 
ude som acceptabelt virkemiddel, hvilket vil sætte både førmoderne og moder-
ne arkitektur under pres, men det er en anden diskussion. 

 
547 Ibid., 87. 
548 Ibid., 91. 



 

247 
 

For Venturi og Scott Brown er meritterne af deres eget Guild House over for 
Crawford Manor blandt andre, at det er meningsfuldt, ikke ekspressivt; ordi-
nært, ikke originalt; samfundsrelevant, ikke arkitektonisk; propagandistisk, ik-
ke arkitektonisk artikuleret. Guild House beror på appliceret ornamentik, ikke 
integrerede virkemidler; det involverer mange medier, ikke kun bygningskunst; 
det er kedeligt, ikke interessant; det er ordinært, ikke unikt eller originalt; og 
det er fuldt af symbolik, ikke abstraktion eller ekspression.549 En del af disse 
prædikater, hvoraf dette kun er et udpluk, involverer kunstnerisk intention, så 
dem vil jeg forbigå. I tillæg kan man fremhæve, at Guild House er fladt, ikke 
plastisk; selvafslørende, ikke illusionistisk. 

Forfatterne hævder, at Guild House betjener sig af ornamentik, mens Crawford 
Manor ikke gør det. De fremhæver således afstribningen øverst på sidefløjene 
og frontens sokkelzone, begge udført i hvidglaserede mursten, det store bueslag 
foroven på hovedfacaden, den centrale søjle i poleret sort granit og skiltet med 
GUILD HOUSE.550 Med afsæt i disse og andre observationer kulminerer Ven-
turi og Scott Browns analyse i en interessant konklusion, hvor de søger at be-
stemme de to bygningers æstetiske virkemåde på semiotisk manér. De hævder 
således, at alle ydre enkeltheder på Guild House er konventionelle og banale, 
men til dels anvendt på en aparte måde; blandt andet er de simple og traditio-
nelle korspostvinduer, som minder om børnetegningens markør for vindue, 
“frankly windows”, men skalerede på en uventet måde.551 Ifølge forfatterne hvi-
ler æstetikken i Guild House på eksplicit association, mens Crawford Manor be-
tjener sig af implicit association.552 De mener med andre ord, at aflæsningen af 
koderne på Guild House er alle forundt, mens Crawford Manor tilhører en ko-
dificeret ekspertkultur. De udbygger denne argumentation ved at hævde, at 
førstnævnte primært virker gennem denotation, mens sidstnævnte virker gen-
nem konnotation. Forfatterne knytter derudover det denotative niveau til en 
heraldisk virkemåde og det konnotative til en fysiognomisk effekt: 

“Modern architecture (and Crawford Manor as its exemplar) has tended to 
shun the heraldic and denotative in architecture and to exaggerate the 

 
549 Ibid., 102. 
550 Ibid., 87. 
551 Ibid., 91. 
552 Ibid., 92–3. 
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physiognomic and connotative. Modern architecture uses expressive or-
nament and shuns explicit symbolic ornament.”553 

Mens Guild House æstetisk holder sig inden for en folkelig og umiddelbart gen-
kendelig æstetik, hvis vi accepterer Venturi og Scott Browns dom, konstaterer 
de omvendt, at Crawford Manor er gennemsyret af en industriæstetik, hvis me-
taforik kræver bekendtskab med den moderne arkitekturs interne kodesprog. I 
deres optik bliver Crawford Manor, med dens kontinuerlige mønstrede over-
flade, nedbrydning af facaden i plastiske udsving mellem åben og lukket form og 
fravær af en entydig typologi for hjem og bolig, i bedste fald offer for signalfor-
virring og i værste fald forbeholdt forståelsen hos en snæver elite af moderni-
stisk sindede arkitekter.554 Bygningen bliver ét stort fysiognomisk ornament, 
der står i maskinæstetikkens tjeneste, og dermed sætter fremmedgørelsen ind. 
Omvendt er eksteriøret på Guild House åbenlys appliqué. 

Venturi og Scott Brown benægter ikke, at også Guild House åbner konnotative 
muligheder, men de insisterer på, at denne rute kun åbner sig på baggrund af et 
veletableret denotativt fundament.555 Imidlertid er deres begrebsanvendelse 
ikke forenelig med Goodmans, for i hans perspektiv vil der kun være marginalt 
mere denotation i Guild House (skiltet) end i Crawford Manor. De karakterise-
rer vinduer, flisebeklædninger, gesimsbånd og bueslag som denotative på en 
måde, som er ugyldig inden for Goodmans æstetik. En goodmansk læsning af de 
to bygninger og deres forskelle vil afgørende rokke ved både deres præmisser og 
deres konklusioner om modernismens arkitektur. Det, som Venturi og Scott 
Brown her kalder ornamentik, kan kun accepteres som sådan i et meget inklu-
derende perspektiv, hvor denotation ikke er en nødvendig betingelse, og bortset 
fra det store skilt, som betitler bygningen, er resten af dekorationen ikke ufor-
enelig med modernismens æstetik – faktisk var bueslaget blevet en integreret 
del af Venturis læremester Louis Kahns praksis på samme tidspunkt. I æstetisk 
henseende er der ingen anden forskel end graden af udbredelsen på fladen mel-
lem beklædningerne af facaden på Guild House og Crawford Manor, og i begge 
tilfælde, hvad enten det drejer sig om beton eller keramik, er der tale om ek-
semplifikation (af henholdsvis farve og mønster). 

 
553 Ibid., 101. 
554 Ibid., 93. 
555 Ibid., 101. 
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Efter læsningen af deres komparative analyse efterlades læseren med indtryk-
ket af, at den æstetiske forskel på de to samtidige alderdomshjem er afgrunds-
dyb. Men i en goodmansk optik er lighederne større end forskellene, for i begge 
tilfælde fungerer bygningerne æstetisk primært gennem eksemplifikation: I 
Crawford Manor eksemplificeres både serialitet, modularitet, vertikalitet, orto-
gonalitet og afstribning. De stedvise brud på eller ombytninger af rækkefølgen 
synes at modsige en universel eksemplifikation, men faktisk tjener disse små 
afvigelser – i form af artikulation – mere til at accentuere eksemplifikationen 
end det modsatte. Guild House er en anelse fattigere på eksemplifikation, eller 
rettere er eksemplifikationen her mere lokalt end universelt virksom, men sta-
digvæk kan man konstatere eksemplikation af serialitet (vinduerne), farve 
(kontrasteffekten af de hvide fliser), frontalitet (den fremskudte midtergavl), 
cylindrisk form (søjlen, som er skubbet ud fra facadelinjen og halvvejs toner 
frem som ren, fri form) samt bueslaget foroven (som træder frem som anomali 
med kontrasteffekt til den indre ortogonale søjle/bjælke-konstruktion). Eksem-
plifikationen her er af en anden beskaffenhed og andet omfang, men er en bæ-
rende kraft i den æstetiske oplevelse af bygningsværket. 

Venturi og Scott Brown begiver sig ikke ud i at drøfte det metaforiske niveau 
direkte, men hævder i generelle vendinger, at deres fremgangsmåde, hvor tradi-
tionelle bygningsdele genintroduceres, er den moderne arkitektur overlegen i 
symbolisering: “Modern architecture’s expression has become a dry expressio-
nism, empty and boring”.556 Forfatterne forstår symbolisering som stående i et 
modsætningsforhold til ekspressionisme: “When it cast out eclecticism, Modern 
architecture submerged symbolism.”557 Er Guild House dermed Crawford 
Manor overlegen i kapacitet for metafordannelse? Det lader det ikke til, for som 
helhed er det svært at finde metaforer, der kan passe på den treleddede, kasse-
formede bygning i Philadelphia. En bestemmelse af bygningsdelene, som ek-
sempelvis det romerske termevindue, er mere deskriptiv end metaforisk. Arki-
tekterne vedkender sig blankt, at bygningen er kedelig, ordinær og banal, og det 
holder også stik i metaforisk henseende. Allerhøjst kan Guild House give anled-
ning til metaforer lånt fra andre bygningstyper, hvis man for eksempel skulle 
beskrive fronten som en slags kirkefacade eller en reklamesøjle. Omvendt er 
Crawford Manor lidt rigere på metaforer, for kombinationen af balkoner og 
skorstene skaber maritime associationer – et kendt tema inden for modernis-

 
556 Ibid., 103. 
557 Ibid., 101. 
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men – mens de lodrette, massive, tårnagtige strukturer i hjørnerne, som Venturi 
og Scott Brown problematiserer for deres falske tektoniske symbolisering, min-
der om middelalderlige forsvarstårne som dem i San Gimignano. Selve afstrib-
ningen og dens farve kan også sætte associationer i gang til stiliserede siv, tag-
rør, kanelstænger og deslige. Men atter ses det, at ingen samlet metafor melder 
sig til at indfange hele bygningskomplekset. Crawford Manor er intet skib, for 
eksempel. 

Det er ikke denotation, men allusion, som er den afgørende æstetiske symboli-
seringsform i Guild House, og som Venturi og Scott Brown går fejl af. Goodman 
nævner selv Venturi som en arkitekt, der både forstår at analysere og iscene-
sætte komplekse kæder af symbolisering, og allusion er en hjørnesten i postmo-
dernismens indbygning af ironi og citation i arkitekturen,558 blot kan bygninger 
ikke citere i sproglig forstand559 – i stedet er der tale om allusion.560 Denotation 
eller eksemplifikation er afsættet for denne allusion, og ganske rigtigt ser vi i 
Guild House, at overdrivelsen af vinduernes karakteristika, som arkitekterne 
vedkender sig,561 muliggør allusionen til den traditionsbevidsthed, som også var 
hensigten.562 Andre eksempler på allusion er det store bueslag, som både allude-
rer til antik romersk arkitektur og til Louis Kahns monumentale stil, og den 
symmetriske og knækkede disponering af bygningskroppen omkring en midter-
akse, som alluderer til førmoderne kompositionspraksis og eventuelt til adelspa-
læets leddeling. Den tilgængelighed for menigmand og den umiddelbarhed, som 
forfatterne til Learning from Las Vegas efterspørger og hævder at have opnået i 
Guild House, er altså et tvivlsomt postulat, da allusion som symboliseringsform 
jævnligt kræver forkundskaber eller tillæring. 

Ligeledes muliggør Crawford Manor allusioner til særligt modernismens inter-
ne æstetiske praksis, hvilket Venturi og Scott Brown korrekt identificerer, idet 
motiverne minder om Le Corbusiers skibsmetaforik. Det er særligt dette aspekt, 
som de kritiserer i den modernistiske arkitekturpraksis, men måske afdækker 

 
558 Goodman, “How Buildings Mean,” 648. 
559 “Buildings cannot quote because they are not part of any language and lack devices equiva-
lent to quotation marks for directly quoting or means for indirectly quoting.” Remei Capdevila-
Werning, “Can Buildings Quote?,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 1 (2011): 115. 
560 “The different meanings and functions of quotations can be explained via allusion.” Ibid., 
123. 
561 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 91. 
562 “Buildings can quote not only by denoting, but also through exemplification of the quoted 
elements.” Capdevila-Werning, “Can Buildings Quote?,” 123. 
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deres kritik også – uforvarende – den høje forekomst af eksemplifikation inden 
for denne praksis. Lad os studere endnu et citat om Crawford Manor: 

“The implicit symbolism of Crawford Manor we read into the undecorated 
physiognomy of the building through associations and past experience; it 
provides layers of meaning beyond the ‘abstract expressionist’ messages 
derived from the inherent physiognomic characteristics of the forms—
their size, texture, color, and so forth. These meanings come from our 
knowledge of technology, from the work and writings of the Modern form 
givers, from the vocabulary of industrial architecture, and from other 
sources.”563 

Hvis vi sætter denne beskrivelse ind i en kontekst af Goodmans æstetik, identi-
ficerer de altså ganske overbevisende, hvorledes det, som vi her kalder eksem-
plifikation – af simple formelle egenskaber som størrelse, tekstur og farve – er 
springbrættet, som muliggør allusion. Derimod passer det ikke, at al den æsteti-
ske symbolisering i Crawford Manor forudsætter en forkundskab til modernis-
mens kodificerede æstetik, thi det er alle og enhver beskåret at konfrontere 
bygningens eksemplifikation af formelle og fænomenologiske tilstande. De 
skriver, at “[w]hen it cast out eclecticism, Modern architecture submerged 
symbolism.” Men som Goodman slår fast, beror forskellen på modernisme og 
eklekticisme ikke på æstetikkens ophør, men på valget af til rådighed stående 
æstetiske virkemidler. “Instead it promoted expressionism, concentrating on 
the expression of architectural elements themselves: on the expression of struc-
ture and function”, fortsætter forfatterne.564 Det står nu klart, at deres begrebs-
liggørelse kræver en grundig revision for at give mening på Goodmans præmis-
ser: I stedet for ekspression menes der her eksemplifikation, for fremhævelsen 
af modernismens tendens til at koncentrere den æstetiske indsats i et snævert 
fokuspunkt – bestående af artikulation eller overdrivelse af grundelementer, 
formelle egenskaber eller perceptuelle præferencer – rammer hovedet på søm-
met. Deres gentagne problematisering af fænomenet abstraktion inden for den 
moderne arkitektur peger i samme retning. Selv Jencks, som er mere modtagelig 
over for ekspressive og intuitive impulser, for eksempel hos den sene Le Corbu-
sier, er ikke udelt begejstret for den ekspressive tendens. Eksempelvis ser han 
en blindgyde i Sydney-operaen (1957-73 af Jørn Utzon), hvor han savner 

 
563 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 93. 
564 Ibid., 101–3. 
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sammenhæng mellem bygningens program, form og omgivelser.565 I sit senere 
skrift om postmodernismen er han dog mere nådig over for bygningens angive-
ligt rodløse metaforer.566 Endelig er den engelske tronfølger, Charles, prinsen af 
Wales, i særlig grad afvisende over for brutalismen, men tilkender den dog et 
par mislykkede metaforer fra fabriksæstetikkens domæne.567 

Som vi har konstateret, ændrer brutalismen karakter i overgangen fra æstetik-
ken i Ronchamp-kapellet til den æstetik, som besjæler Boston City Hall og 
Crawford Manor, og med den forskydning vender eksemplifikationen tilbage 
som hovedmoment i den æstetiske oplevelse. Desuden falder både den syntakti-
ske og semantiske tæthed drastisk i takt med at serialiteten og repetitionen vok-
ser, hvorved brutalismens bygningskultur bliver notationsegnet. Ydermere står 
artikulation centralt i brutalismens tektoniske kultivering af samlinger og led, 
det bærende og det bårne, og – som hos Mies – er artikulation en habil indikator 
for eksemplifikation. Mens Ronchamp-kapellet står i et processuelt og formløst 
vadested, hvor bygningen oscillerer mellem uartikuleret masse og stabil form-
dannelse, hvilket åbner op for et tilsvarende spektrum af metaforik, markerer 
den institutionaliserede og modeprægede brutalisme en tilbagevenden til den 
tidlige modernismes rendyrkelse af geometrisk og seriel klarhed. Forestillings-
evnen bliver derfor atter dirigeret i retning af kasser, klodser, industrielle pro-
cesser og mekaniske led. Allerede motivverdenen hos en manierist som Vrede-
man de Vries har et mekanisk præg, men disse indfald står aldrig alene som ek-
semplifikatoriske størrelser, idet de er parret med antikiserende og denotative 
indslag. 

Den gængse anklage fra modernismekritikernes kor gik på den moderne arki-
tekturs meningsløshed, men måske skal svaret findes i en anden retning, når 
det gælder brutalismen. Forklaringen ligger snublende nær i Venturi og Scott 
Browns kritik af, at den brutalistiske arkitekt kun er isolationistisk optaget af 
sin egen formverden og sin egen ekspressive formåen, men ikke evner at skabe 
en genkendelig eller vedkommende arkitektur. Som Venturis skitse viser, er 
den brutalistiske bygning intet andet end en friskulptur placeret under åben 

 
565 Jencks, Modern Movements in Architecture (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), 66–7. 
566 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 43–5. 
567 Charles, Prince of Wales, A Vision of Britain: A Personal View of Architecture (London: Dou-
bleday, 1989), 29, 32, 45–6. 
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himmel. Bygningen er reduceret til ét stort ornament.568 Ordlyden af deres ta-
bellerede anklageskrift mod brutalismen indikerer, at de føler sig overmandet af 
denne arkitekturforms anmassende og idiosynkratiske symbolisering. 

For mig at se peger det på, at den brutalistiske arkitektur på sæt og vis tager for-
skud på metafordannelsen, hvis udfaldsrum allerede er forprogrammeret af op-
havsmanden i et jerngreb af intention. Brutalismens gigantiske megastrukturer 
er lagt an på en sublim effekt, som beror på en prægnant skulpturel formdan-
nelse. Andre bygninger fra perioden inkorporerer eksplicit motiver fra science 
fiction eller genoptager fabriksæstetikken. Det efterlader lidet spillerum for be-
skuerens selvstændige etablering af metaforik og allusion, og kunstigheden i 
materialiteten i parløb med den industrielle bearbejdning efterlader ikke rum 
for identifikationer med metaforiske naturfænomener. Deri består den afgø-
rende forskel på det unikke formsprog, som Le Corbusier udviklede i Ron-
champ, og den modulafhængige, mere trivielle brutalisme. Betonens materiale-
karakter spiller en uomgængelig og paradoksal rolle her, for som Forty gør op-
mærksom på, er beton et syntetisk og ikke et naturligt materiale, men samtidig 
savner beton den perfektioneringsevne, som andre syntetiske materialer besid-
der.569 Beton oscillerer mellem naturligt og kunstigt, og denne dobbeltkarakter 
kan selvsagt gøres til afsæt for komplekse kæder af symbolisering, hvilket Le 
Corbusier lader ske i sine sene værker. 

Mærkeligt nok hylder Venturi og Scott Brown til slut Boullée for dennes evne 
til at skabe et stærkt symbolsprog, men de ænser hverken, at Boullées visioner 
var lige så lidt konkret sociale som modernismens utopier eller, at Boullées ren-
dyrkelse af formen er æstetisk beslægtet med modernismen i sin mest formali-
stiske aftapning.570 Måske hentyder de til, at Boullées praksis lader formen få 
forrang for ornamentikken, men derved står hans arkitektur stadig brutalis-
mens praksis nærmere i æstetisk henseende. Det, som Venturi og Scott Brown 
nemlig ikke har blik for, er den fællesmængde af æstetisk praksis, som forbinder 
formalisme og ekspressionisme – med andre ord eksemplifikation. Jencks erfa-
rer dette, når han ser lighedspunkter mellem arkitekter, der ellers normalt bli-

 
568 “When Modern architects righteously abandoned ornament on buildings, they unconsciously 
designed buildings that were ornament.” Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las 
Vegas, 163. 
569 Forty, Concrete and Culture, 43, 51. 
570 “Boullé [sic] was a propagandist and symbolist as well as a formalist. He saw, as we must see, 
architecture as symbol in space before form in space.” Venturi, Scott Brown and Izenour, 
Learning from Las Vegas, 161. 
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ver placeret på hver sin hylde som enten formalister eller ekspressionister – 
som Gropius og Wright. 

 

5 FRANK LLOYD WRIGHT OG DEN ORGANISKE MODERNISME 
Da Henry-Russell Hitchcock først i 1951 og siden i 1966 kommenterede sin del 
af indsatsen ved Modern Architecture-udstillingen på Museum of Modern Art i 
1932, indrømmede han blankt, at Frank Lloyd Wright var den altafgørende 
undladelsessynd i den medfølgende International Style-bog. Som Hitchcock 
grundigt forklarer, muliggjorde tidspunktet, 1932, at kuratorerne fik indlemmet 
de banebrydende huse Villa Savoye og Haus Tugendhat i deres kanon, men om-
vendt lå udstillingen for tidligt til at kunne dokumentere Wrights comeback med 
Fallingwater og Johnson Wax-hovedsædet i de sene 1930’erne, hvor Wright for-
enklede sit formsprog.571 I sit retrospektive korrektiv til den skråsikre kanonise-
ring i 1932 indrammer Hitchcock derfor Wright som både forløber for den 
egentlige modernisme og som fuldgyldigt medlem af den moderne arkitekturs 
geledder (men ikke af den internationale stil).572 I 1932 var Wrights pionérind-
sats blevet behørigt omtalt, men kun som et fænomen i datid, der var helt af-
koblet fra den internationale stils senere formverden.573 

Blot få år efter begivenheden i 1932 var Wrights berømmelse genoplivet efter 
mere end et årtis dvale, og mere end nogen anden amerikansk arkitekt blev 
Wright fra midten af 1930’erne og frem til sin død i 1959 hyldet for sine evner 
til at omplante den moderne arkitektur til en amerikansk kontekst. Han havde 
hele tiden valgt sin egen, ofte knudrede og esoteriske, måde at fortolke moder-
nismen på, men i sidste ende var alle disse nykker og særheder i forening med 
hans aldrig svigtende selvsikkerhed med til at gøre ham til et geni i offentlighe-
dens øjne. Wrights selvbiografiske og kommenterende tekstlige praksis, som 
ikke stod tilbage for Le Corbusiers, spillede her en nøglerolle, og han havde helt 
fra begyndelsen distanceret sig fra det europæiske arkitektursyn, der var båret 
af avantgarderne. For Wright kunne disse impulser ikke importeres eller ek-
sporteres som et neutralt kreativt råstof, hvilket udstillingen i 1932 lagde op til, 
 
571 Henry-Russell Hitchcock, “Foreword to the 1966 Edition,” in Hitchcock and Johnson, Inter-
national Style, 21. 
572 Henry-Russell Hitchcock, “The International Style Twenty Years After” [1951], in Hitchcock 
and Johnson, International Style, 244, 249–50. 
573 Hitchcock and Johnson, International Style, 41–2. 
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og meget tidligt viste hans skepsis over for Bauhaus og Le Corbusier sig dels i 
hans kritik af rendyrkelsen af geometrien i egen ret, dels i hans kritik af den 
maskinelle metafor.574 Hans kritik af den kasseformede modernisme, af prin-
cippet om at løsne bygningen fra grunden og hæve den op og af tabet af tredi-
mensionalitet til fordel for fladekunst (med andre ord den internationale stil) er 
umisforståelig.575 

Allerede i 1942 havde Hitchcock, som afgjort stod Wrights arkitektursyn nær-
mere, end Johnson gjorde, udgivet en opgørelse over Wrights produktion til og 
med 1941,576 og i 1947 fulgte han trop med en betydningsfuld artikel, hvor 
Hitchcock konstaterede, at den moderne arkitektur var ved at slå ind på to for-
skellige veje. I hvert fald stod den ved en skillevej, profeterede han: 

“The major division of architecture into categories is, I believe, going to be 
between what may be called the architecture of bureaucracy and the archi-
tecture of genius, and of the latter we may presume that very little will be 
built for some years to come.”577 

  

 
574 “Human houses should not be like boxes, blazing in the sun, nor should we outrage the Ma-
chine by trying to make dwelling-places too complementary to Machinery.” Frank Lloyd 
Wright, Modern Architecture: Being the Kahn Lectures for 1930 (Princeton: Princeton University 
Press, 2008), 65. 
575 “The fruitful affirmative negation made by Organic-architecture in three dimensions now 
reappeared as a two-dimensional affair. All ornament was scraped off. A high box would be con-
trasted with a long low box or square boxes were placed together alongside very tall boxes. Or 
on came the nude box cut open or set up in the air on posts without pants. But always, never-
theless and notwithstanding—the BOX. Thus surfaced the box was invariably painted white to 
emphasize the fact that it did not intend being a becoming feature of the ground upon which it 
was put. By maintaining a white sepulture for unthinking mass-life, individuality was soon 
leeched from the performance.” Frank Lloyd Wright, Collected Writings, Vol. 5: 1949-1959, ed. 
Bruce Brooks Pfeiffer (New York: Rizzoli, 1995), 48 (originaltekstens kursivering); “Houses 
have become a series of anonymous boxes that go into a row on row upon row of bigger boxes 
either merely negative or a mass nuisance.” Frank Lloyd Wright, The Natural House (New York: 
Bramhall House, 1954), 130. 
576 Henry-Russell Hitchcock, In the Nature of Materials, 1887-1941: The Buildings of Frank Lloyd 
Wright (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1942). 
577 Henry-Russell Hitchcock, “The Architecture of Bureaucracy and the Architecture of Geni-
us,” Architectural Record 101 (January 1947): 4. 
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Hitchcock uddybede sit synspunkt og skrev, at 

“By bureaucratic architecture I mean all buildings that is the product of 
large-scale architectural organizations, from which personal expression is 
absent.”578 

Alfred Kahn, Inc. var for Hitchcock sådan en organisation, hvor arkitekten me-
re var organisator end kunstner, mens Wright var det modsatte: Et geni, som 
behandlede hver eneste opgave med den største opmærksomhed og omhu. Med 
sin lille artikel satte Hitchcock ord på det dilemma, som var blevet evident i 
efterkrigstidens højindustrialiserede USA, hvor arkitekturen i stigende grad 
blev underkastet standardisering og samlebåndsvilkår. Den heroiske moder-
nisme, som var blevet hyldet i International Style-bogen i 1932, var ved at blive 
fortrængt af mindre eksperimentelle løsninger, og kun et formsprog som Mies’ 
lod sig smidigt tilpasse en international massekulturs vilkår uden at miste sin 
emblematiske modernitet. At søge mod Wright, som selv i de mest dystre tider 
– under den økonomiske nedtur i 1920’erne – havde fastholdt sin kunstneriske 
integritet og sit nationale tilhørsforhold, var en oplagt vej frem, og Wrights for-
trin blev ikke mindre af, at også Giedion og talrige andre var begyndt at vakle i 
troen på, at modernismens arkitekturpraksis i sin mest radikale og rationelle 
støbning kunne producere et prægnant, moderne og kollektivt symbolsprog. Det 
viste sig i debatterne om monumentalitet mellem 1943 og 1948 i USA og Eng-
land, hvor Giedion selv, Josep Lluís Sert, Louis Kahn og mange andre gav lyd fra 
sig, og hvor manifestet Nine Points on Monumentality udgjorde startskuddet. 

 

SENE VÆRKER AF WRIGHT 

Wright er en sjælden gæst i den modernismekritiske litteratur, men når han er 
omtalt, er det stort set altid for det gode. For eksempel går han stort set fri af 
Wolfes sarkasmer, hvor skildringen af ham ene og alene fungerer som kættersk 
modvægt til Gropius’ ortodoksi i efterkrigstidens USA.579 Jencks’ kritiske sam-
menfatning af udviklingen efter 1945 skiller sig derimod ud, for her er Gropius 
og Wright ikke antagonister, men to alen af samme stykke. Med andre ord har 
Jencks blik for et æstetisk sammenfald mellem de to arkitekters sene praksis. 

 
578 Ibid. 
579 Wolfe, From Bauhaus to Our House, 50–4. 
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Mens Hitchcock var aktiv i sin udbredelse af Wrights arkitektursyn, formule-
rede Wright selv en finpudset variant af det romantisk-moderne program, som 
han havde formuleret og udbredt i årtier. Manifestet blev citeret af Hitchcock i 
kataloget fra 1932 og stammer fra Wrights selvbiografi fra samme år, og her ta-
ler arkitekten om “four limitless new resources” forenet i “one great Integri-
ty”:580 

“The first new resource is a super-material. Glass. 

The second new resource is a new standard means. Tenuity. 

The third new resource is a new sense of the Nature of Materials. 

The fourth new resource is Pattern as Natural.”581 

Genudgivelsen af Wrights reviderede selvbiografi kom i 1943, og her gentog han 
budskabet om nødvendigheden af at anvende materialerne på deres egne, orga-
niske betingelser, hvilket Wright havde lært af sin lieber Meister, Louis Sulli-
van.582 

I Jencks’ perspektiv begik den aldrende Wright groft forræderi mod sit ideal om 
en organisk arkitektur, og det viser sig ifølge Jencks i en dekorativ mani, hvor 
symboler og ornamenter ikke længere fremstår som vokset frem af en situatio-
nel nødvendighed, men slet og ret er uvedkommende, løsrevet dekoration som 
appliqué. Faktisk er dekorationen en tilnærmelse til eklekticismens løsslupne 
omgang med historiske udklip. Derfor havner den sene Wright overraskende 
nok i bås med den sene Gropius. I begge sine hovedværker slår Jencks ned på 
Marin County Civic Center (1958-62) i San Rafael i Californien. Her mødes 
to lange fløje – den ene lidt længere end den anden – i en 140 graders vinkel 
omkring en rotunde med en flad kuppel. Selve fløjene er præget af serier af 
fladbuer, der er stablet oven på hinanden, og hvis bueslag gradvist svinder ind 
opefter, og buerne efterlader dybe murhuller, som afslører facaderne som 
skærmkonstruktioner. Facaderne er udført i lyserødt indfarvet beton, mens de 
lave tage på fløje og kuppel er lyseblå. Flere steder ses dekorative serier i for-

 
580 Henry-Russell Hitchcock, Jr., “Frank Lloyd Wright,” in Modern Architecture: International 
Exhibition, New York, Feb. 10 to March 23, 1932 (New York: Museum of Modern Art, 1932), 29. 
581 Frank Lloyd Wright, An Autobiography (London: Longmans, Green and Company, 1932), 352. 
582 Frank Lloyd Wright, “In the Nature of Materials: A Philosophy” [1943], in Architecture Cul-
ture, 1943-1968, ed. Joan Ockman (New York: Rizzoli, 1993), 37–8. 
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gyldt anodiseret aluminium. Bag rotunden ses et trekantet, forgyldt tårn, som 
rejser sig mod himlen. Med Jencks ord: 

“The great Pont du Gard made out of cardboard, gilt and golden bauble, 
surmounted by an Aztec minaret, with interior bowling-alleys of space, and 
a baby-blue, opaline roof with cookie-cutter hemi-circles. An excellent pie-
ce of Kitsch modern, unfortunately unintended.”583 

Jencks’ sarkastiske indvendinger angår flere uheldige aspekter af administrati-
onsbygningen. Først og fremmest er der brugen af talrige historiske referencer – 
som ifølge Goodman træder i kraft via allusion – nemlig til antikke romerske 
akvædukter, aztekiske templer og meget andet. Disse referencer bliver usikre 
eller surrealistiske for Jencks, som finder hele ensemblet “reminiscent of a He-
lena Rubinstein ambience”.584 Referencen til kosmetik er velvalgt, for Jencks’ 
andet kritikpunkt er, at facaderne er udført som fremskudte skærme med ud-
skæringer, der eksponerer tyndheden i ydermuren, hvilket afslører hele arran-
gementet af buer som en curtain wall, ikke en bærende mur. At buerne pludselig 
skifter retning og bliver hesteskoformede i etagen under taglinjen, hjælper ikke 
på indtrykket. Denne selvafsløring forværres ifølge Jencks af, at Wright – i lod-
ret strid med sine egne erklærede idealer – har ladet betonen opføre sig som 
stål.585 Man kan tilføje, at Sullivans skyskrabere også var beklædt med ikke-
bærende murværk, men at disse foranstaltninger i det mindste var udført i na-
tursten og mursten og dermed ikke brød med illusionen om stoffets egenskaber. 
Ydermere var Sullivans bueslag i granit selvfølgelig bærende og trykaflastende i 
lokal forstand, hvilket Wrights spinkle bueserie af silhouetter ikke er. Både 
symbolsk og tektonisk er Marin County Civic Center aldeles mislykket, finder 
Jencks, og man kan tilføje, at der hviler en blandet aura af moské og science ficti-
on over anlægget, hvis overdrevent kunstige farvesætning heller ikke går Jencks’ 
kritiske næse forbi. 

Det samme gælder andre af Wrights allersidste værker – som et operahus til-
tænkt for Bagdad, hvis motivverden i stedet blev recirkuleret i Grady Gam-
mage Memorial Auditorium (1959-66) i Tempe, Arizona.586 Her ses dels en 
lignende palet af pastelfarver, dels en lignende eksotisme, da rotundens arkade 

 
583 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 18. 
584 Ibid., 19. 
585 Jencks, Modern Movements in Architecture, 138; Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 
19. 
586 Jencks, Modern Movements in Architecture, 111, 124. 
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minder om en mellemting mellem palmetræer og stiliserede gardiner, der for 
evigt er fastfrosset mellem søjler. 

For Gropius og Wright handlede det om at undgå historiske motiver, understre-
ger Jencks, thi den nye arkitektur skulle fødes af en romantisk og intuitiv form-
forståelse, ikke af akademisk imitation rettet mod fortiden. Derfor forsager de 
to ellers meget forskellige arkitekter begge det symbolske tegn, og de betjener sig 
i stedet ene og alene af det indeksikalske eller det ikoniske tegn, “in which case 
the form would be a diagram of its function”.587 Særligt i Wrights tilfælde udlø-
ser rendyrkelsen af former og mønstre en uhensigtsmæssig symbolisering med 
komiske aspekter. 

Mest interessant for afhandlingens tese her er det, at Jencks i begge sine publi-
kationer hæfter sig ved formalismen. Marin County Civic Center er “character-
istic of the formalist architecture”, for den er “based on the endless repetition 
of various patterns (and their transformation)”.588 Og: 

“First, as with Mies, a single geometrical unifying element, the circle in this 
case, has overpowered most of the other meanings.”589 

Selvom dens emne er formalisme og ikke eksemplifikation, viser Jencks’ analy-
se, at der er væsentlige eksemplifikatoriske fællestræk selv mellem Mies, Gro-
pius og Wright i efterkrigstidens amerikanske arkitektur, som over én kam 
havde bevæget sig i en formalistisk retning. 

 

FALLINGWATER 

Man kan sagtens gå længere tilbage i tid for at besigtige Wrights tidlige og bane-
brydende villaer og inddrage dem i diskussionen, men her vil jeg fokusere på 
Fallingwater (1935-39), Wrights berømte villa situeret ud til og hen over biflo-
den Bear Run i det sydvestlige Pennsylvania og det værk, som gav ham fornyet 
berømmelse og en forside (med villaen) på Time i 1938. 

Huset her, i tre etager, har en helt anden hovedform end Villa Savoye af Le 
Corbusier og Villa Müller af Loos. Fallingwater toner ikke frem som en kasse-

 
587 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 62. 
588 Ibid., 19. 
589 Jencks, Modern Movements in Architecture, 138. 
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form eller som et roligt volumen, men som en klynge af horisontale elementer 
grupperet omkring en omtrentlig midterakse. Hvor både Loos og Le Corbusier 
betonede værdien af den ydre hinde som en tydelig beholder for de indre rum-
ligheder, er Wrights udførelse af Fallingwater besjælet af et centrifugalt princip, 
som har forrang for fastholdelsen af en stabil ydre membran. Ligeledes fremstår 
huset, i modsætning til Villa Savoye, som vokset ud af undergrunden. 

Husets langsider – i mangel af bedre ord – følger en akse fra sydvest mod nord-
øst, og husets hovedfacade følger floden Bear Run og vender mod sydøst. Huset 
følger terrænet og fordeler sig derfor som en aflang, kantet formation mellem 
flodlejet og den adgangsvej, som på en separat bro krydser floden og kiler sig ind 
mellem bygningsmassivet og en klippevæg bagtil. Vejforløbet er dramatiseret 
ved et rumgitter, der er spændt ud mellem klippen og arkitekturen, og hvis 
tremmeværk er tilpasset bevoksningen. Mens dele af huset åbenlyst hviler på 
klippegrunden, gør andre dele af huset sig helt fri fra omgivelserne. Villaen er 
komponeret omkring en markant skorsten, som i sit forløb opefter arbejder sig 
fri af bygningen og derfor skifter karakter fra at være murflade til at være et 
solitært element. Facaderne har en dobbeltkarakter, hvor natursten hentet fra 
byggegrunden er brugt til beklædning af alle lodrette murflader, og hvor de tal-
rige, dramatisk udkragede, firkantede balkoner fremstår i lys, flødefarvet beton. 
Naturstensmurene er muret op som bånd af afvekslende bredde og med groft 
tilhuggede sten. Denne kontrasteffekt, hvor balkonernes lyst optegnede flugtlin-
jer aftegner sig på baggrund af de mørke naturstensmure, skaber en stærk rum-
lig dynamik. Samtidig understreges mødet mellem naturlige og kunstige materi-
aler. Idet balkonerne er indhegnede af lukkede, lyse værn fremstår de som del-
vist autonome elementer, og især lukningen på to eller tre sider samt den solide 
fremtrædelsesform af balkonerne gør, at perspektiveffekten ikke tager over-
hånd og underminerer oplevelsen af sammenhæng mellem facadens planer. 
Stort set alle husets vinduer er udført som båndvinduer med vandrette afstrib-
ninger i sprosseværket, og alle vinduerne er malet Cherokee-røde. Skorstenens 
undtagelsespræg er understreget af, at der ved siden af denne, i en vinkel, ses et 
lodret vinduesbånd fra top til tå. Villaen har adgang til flodens vandspejl via 
trapper og bassiner. 

Fallingwater fremstår altså ganske sammensat og kompliceret som bygnings-
værk. Applicerer vi nu Goodmans begreber på villaen, så ser vi straks, at der 
ingen denotation findes. Tilsyneladende er eksemplifikation heller ikke på fær-
de her, for alle sider af huset er forskellige, og de enkelte delelementer er også 
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udført som skræddersyede løsninger. Selv vinduerne varierer i størrelse og ud-
formning. Men i realiteten viser eksemplifikation sig at være den drivende 
kraft i Fallingwater. Opløsningen, individualiseringen og mere konkret, terras-
seringen og aftrapningen, af bygningens kontur både i plan og opstalt peger i 
retning af en heterogen æstetik, men hovedvirkningen af huset er båret af ek-
semplifikationen af horisontaliteten, som kommer til udtryk i de dramatisk ud-
kragede balkoner og baldakiner, i båndvinduerne, i sprosseværket og selv i den 
murede afstribning i stablede natursten, som komplementerer de fremskudte 
indhegninger og plader i beton. Faktisk er skorstenen, som ellers er husets ker-
ne, reduceret til et fikspunkt for en centrifugal ballet af horisontalt linjespil. 
Eksemplifikationen af bygningens orientering er ikke bare overladt til ét vir-
kemiddel eller én bygningsdel, men gennemsyrer hele grupperingen og udform-
ningen af bygningens enkeltheder. Helt fra begyndelsen var Wrights arkitektur-
syn præget af en insisteren på horisonten som bestemmende faktor for huset, 
for ifølge arkitekten skulle huset følge landskabets horisontale orientering, som 
det skulle vokse op fra, og kælderen skulle afskaffes.590 Hvad enten det gælder 
Robie House (1908-10) i Chicago eller Fallingwater, så er forstærkningen, ja 
overdrivelsen, af de perspektiviske flugtlinjer et hovedtema hos Wright, hvor 
det netop er hans evne til at lade alle aspekter af facaderne gå i samme – eksem-
plifikatoriske – retning, som skaber genkendeligheden af hans stil.591 Hierarki-
seringen af arkitekturens tilsynekomst er allerede medtænkt i tilrettelæggelsen 
af eksteriøret af Fallingwater, som ligesom Villa Savoye træder frem med en 
særlig fotogen hjørnesituation, som gør de øvrige facader sekundære i oplevel-
sesforløbet, selv når facaderne – som i Villa Savoye – er skåret over samme læst. 
I Fallingwater er sandstensbåndene fra Robie House faldet bort, men princippet 
er det samme, og manipulationen af murværket for at understøtte den horison-
tale virkning er gældende for begge huse. Denne velovervejede inkorporation af 
et fænomenologisk tema blev hos Wright forlænget yderligere i allusorisk ret-
ning, når han insisterede på, at huset i fladlandet også var udtryk for en sund 

 
590 “I see this extended horizontal line as the true earth-line of human life, indicative of free-
dom. Always.” Frank Lloyd Wright, “In the Nature of Materials: A Philosophy” [1943], in Archi-
tecture Culture, 1943-1968, ed. Joan Ockman (New York: Rizzoli, 1993), 41. 
591 “Inseparable from our understanding of the body matrix is the different language spoken by 
verticals and horizontals. We have no difficulty understanding Frank Lloyd Wright when he 
deplores the tendency ‘to tip everything in the way of human occupation of habitation up 
edgewise instead of letting it lie comfortably flatwise with the ground where spaciousness was a 
virtue”. Harries, Ethical Function of Architecture, 180. 
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amerikansk indstilling til tilværelsen.592 Og i Fallingwater opstår en hel fæno-
menologisk kombinatorik ud af kombinationen af naturens elementer og arki-
tekturens elementer.593 Vincent Scully pointerer, at Wrights motiver og grund-
planer meget tidligt blev kreativt foder for den europæiske avantgarde, som 
endte med at blive til genstandsfeltet på udstillingen i New York i 1932, men at 
Wright selv omvendt havde lært af europæerne, da han vendte tilbage i stor-
form på scenen i 1930’erne. I tilfældet Fallingwater står det rumlige drama i 
stor gæld til De Stijl.594 Men i modsætning til de europæiske avantgarder, som 
selv i traditionelle materialer som mursten opdyrkede en uendelighedseffekt – 
det kunne være Mies i begyndelsen af 1920’erne – kan Wrights aktivering af 
flugtlinjer aldrig forveksles med en tilsvarende bestræbelse, for i tilfældet Fal-
lingwater tjener betonens evne til at skabe flader og volumener til at tæmme og 
forankre de dramatiske linjeføringer. I Robie House havde den traditionelle 
gesims, balustrade og forkrøpning samme funktion som lodder for at modvirke 
en potentielt vægtløs bevægelse i oplevelsen af bygningen, ligesom stofligheden 
af murstenen ikke efterlod tvivl om bygningens massivitet og indtagelse af 
rummet. 

Skiftet i materialitet mellem natursten (naturligt) og beton (kunstigt) er også en 
central virkning i Fallingwater, som antyder en æstetisk forskel. I hvert fald er 
kombinationen af beton og natursten historisk set brolagt med kontroverser.595 
I semantisk henseende er det naturligvis en afgørende forskel, hvor forekom-
sten af naturstenen, med alle sine variationer i både oprindelse og tilvirkning, 
hæver tætheden. Virkningen viser sig dog at være sekundær, for i begge tilfælde 
står materialiteten i anden række i forhold til den overordnede eksemplifikato-
riske samordning af æstetiske virkemidler. I mødet med Wrights sene værker 
kritiserede Jencks, at materialesansen gik tabt, og at materialet blev ligegyldigt 
 
592 “Wright himself, to be sure, emphasized that his attitude to the horizontal plane—parallel 
and close to the earth, while yet tending to spread itself out indefinitely—and to the house-not a 
cave, but ‘a broad shelter in the open, related to vista’—was that of someone ‘born an American 
child of the ground and of space,’ thus reminding us of the way the language of space is inevita-
bly refracted by history and landscape. But Wright also insisted on its universally human signif-
icance, ‘welcoming spaciousness as a modern human need as well as learning to see it as the 
natural human opportunity.’ Once again the sight of a seemingly endless open plain is linked to 
thoughts of freedom and democracy.” Ibid., 182. 
593 “The forms of Fallingwater act as double- and even triple-functioning elements, relating to a 
stone/water, tree/leaf, and cloud/mist imagery.” Neil Levine, The Architecture of Frank Lloyd 
Wright (Princeton: Princeton University Press, 1995), 246. 
594 Vincent Scully, “Wright vs. the International Style” [1954], in Modern Architecture and Other 
Essays, by Vincent Scully, ed. Neil Levine (Princeton: Princeton University Press, 2002), 62. 
595 Forty, Concrete and Culture, 47–51. 
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modellervoks i en historisk pastiches tjeneste. Med Fallingwater forholder det 
sig anderledes; her er alle stofligheder individuelt identificérbare, men tjener 
alle til at understøtte en overvældende virkning af eksemplifikation af oriente-
ring, som viser sig at stemme overens med Wrights hensigt, og som er forankret 
i den fænomenologiske udstrækning af oplevelsen i tid.596 

Imidlertid danner denne eksemplifikation lige så lidt afsæt for ekspression, som 
for eksempel Mies’ værker gør det. Få metaforer melder sig i mødet med Fal-
lingwater, og på trods af alt det ophobede stenmateriale ligger det ikke ligefor at 
kalde bygningen et stenbrud – som i tilfældet Casa Milà. Den overlagte kun-
stighed i balkonernes klare geometri, overvindelse af tyngdekraften og glatte, 
malede overflader står i vejen for en forveksling af villaen med et naturfæno-
men. Selv der, hvor balkonerne støtter sig til klippeformationer, er den æsteti-
ske virkning fjern fra eksempelvis romantikkens ruinmani eller fragmentdyr-
kelse. At bygningen er kalkuleret, designet og tilrettelagt både på mikro- og ma-
kroniveau er nemlig en konstant faktor i den æstetiske oplevelse. Ingeniørmæs-
sigt var Casa Milà som konstruktion ikke mindre innovativ end Fallingwater, 
men alligevel er der en afgrund mellem deres æstetiske virkningsmåder. 

Som Scully indirekte får peget på, er Fallingwater ret beset behersket af det 
princip om separation og artikulation af de enkelte egenskaber og virkemidler, 
som er karakteristisk for eksemplifikation, og som var gangbar æstetisk valuta i 
cirkulationen af the International Style. Når Jencks sanser et paradoks i mødet 
med Wrights sene produktion, er det derfor næppe tilfældigt, for Wrights om-
gang med de æstetiske virkemidler viser sig at være en afsporing af det projekt 
om organisk syntesedannelse, som arkitekten ellers er kendt for. Det er netop, 
fordi Jencks faktisk slår følge med Wright i hans romantiske vision, at han kan 
spore afvigelserne fra målsætningen: 

“While there is nothing inherently wrong with formalism, any more than 
farce or doggerel, it is unacceptable if one wants a deeper, more ‘organic ar-
chitecture’ where all the levels of meaning are interrelated.”597 

Hermed viser Jencks sig selv at abonnere på en normativ organisk forståelses-
ramme, som kræver æstetisk samordning af alle dele, men det er en anden hi-

 
596 “Fallingwater […] relies on the purely architectural forms of its natural imagery to enforce a 
temporal reading without recourse either to historical allusion or to pictorial or other means of 
expression.” Levine, Architecture of Frank Lloyd Wright, 252. 
597 Jencks, Modern Movements in Architecture, 140. 
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storie. For nuværende er den afgørende pointe, at Wrights imitation af den in-
ternationale stil fører til en forstærkning af det princip om eksemplifikation, 
som allerede havde været virksomt i hans praksis længe før. 

Den allusion, som sættes i gang i mødet med Fallingwaters ubesværede vægtløs-
hed, har yderligere implikationer for Wrights organismetænkning. Som Harries 
gør opmærksom på, har modernisternes drøm om illusionistisk at ophæve 
tyngdekraften tematisk rod i Ledoux’ kultivering af rene geometriske legemer 
som sfæren, og selvom Wright fastholder en regionalisme i sit materialebrug, 
modarbejder de svævende balkoner perceptuelt virkningen af stenens tyngde.598 
Pallasmaas bedømmelse bliver her interessant: 

“Den samme modstrøm imod det perspektiviske øjes dominans kan spores 
i den moderne arkitektur, på trods af synssansens kulturelt privilegerede 
stilling. Frank Lloyd Wrights kinæstetiske og stoflige arkitektur, Alvar Aal-
tos muskuløse og taktile bygninger og Louis Kahns tunge, geometriske for-
mer er fremtrædende eksempler på dette.”599 

I realiteten viser Fallingwater sig at være en bygning, der er solidt plantet i en 
visuel kultur, hvor bygningens fremtrædelsesform dels er lagt til rette for et 
fotografisk blik, hvorved den ikke adskiller sig spor fra Villa Savoye, dels er 
komponeret som en vekselvirkning mellem to forskellige æstetiske strategier. 
Den ene beror på en maksimering af eksemplifikation, den anden på en intensi-
vering af den semantiske tæthed i stoflighedens variation. Sammenholdt med 
Casa Milà, som var tom for eksemplifikation, viser det sig altså, at selv nok så 
høj semantisk tæthed ikke kan opveje eksemplifikationens dominans, som i det-
te tilfælde blokerer for ekspressionen, altså metafordannelsen. 

 

FRA ALVAR AALTO TIL FORESTILLINGEN OM EN ANDEN 
MODERNISME 

Alvar Aalto indtog en tilsvarende position som en outsider i positiv forstand; og 
det allerede på udstillingen i 1932.600 Som Hitchcock retrospektivt bemærkede i 
1966, fik Aalto også tilskikket en meget beskeden rolle på udstillingen, men han 

 
598 Harries, Ethical Function of Architecture, 231–2. 
599 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 59. Se også: Levine, Architecture of Frank Lloyd Wright, 
249. 
600 Erik Bryggman var den anden finske repræsentant i bogen. 
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var dog repræsenteret med ét værk. I 1937 fulgte hans internationale gennem-
brud med den finske pavillon på verdensudstillingen i Paris.601 Hitchcock med-
gav, at Aaltos kurvede og stofligt rustikke arkitektur balancerede på kanten af 
den internationale stil, og at arkitektens indsats i USA efter 2. verdenskrig ikke 
ændrede på denne opfattelse, men holdt fast i, at Aalto ikke desto mindre kunne 
indlemmes i stilkategorien.602 

Jencks er også fuld af lovord over for Aaltos oeuvre, og 

“to summarize Aalto’s later work, we may say that it uses the full range of 
architectural communication, both a systematic presentation of alternating 
cues, and naturally expressive form.”603 

Ifølge Jencks står Aaltos sene æstetiske praksis uden for den æstetiske hoved-
strømning af sterile, simple virkemidler, for 

“the architectural language he has evolved has been rich and made use of 
the full gamut of expressive means, whereas much recent architecture has 
been simplistic and based on just a single mode of communication.”604 

Fundamentet for Jencks’ vurdering er den erfaring, at den sene Aalto, ligesom 
den sene Le Corbusier, formår at frembringe en polyvalent arkitektur, hvor 
overgangen mellem bygningsdele og rumforløb er vægtet højere end fastholdel-
sen af motivernes adskillelse og præcision. Ligeledes udviser syntetiseringen i 
Aaltos kompositionsmåde ifølge Jencks en tilvækst af meningsfuldhed, der er 
emergent og dermed større end enkeltdelene i sig selv. Meget af Jencks’ argu-
mentation tager afsæt i indre rumforløb og i aflæsninger af grundplaner, så den 
vil jeg undlade at kommentere, men vi kan i hvert fald notere os den pointe, at 
Aalto dels forsager princippet om isolation af enkeltdele, dels foretrækker fri, 
organisk formdannelse frem for den internationale stils ortogonale formverden. 

Jencks lægger vægt på Aaltos sene produktion, men runder vi kort den berømte 
Villa Mairea (1937-39) i Noormarkku, Finland, så tegner der sig et lidt andet 
billede af Aaltos æstetiske strategi. Aalto havde opdaget Fallingwater midt i de-
signfasen, og visse træk kan måske henføres til inspirationen fra Wright, men 
selve Villa Maireas hovedform skiller sig meget ud fra Fallingwaters. Bygningen 

 
601 Hitchcock, “Foreword to the 1966 Edition,” 21. 
602 Hitchcock, “International Style Twenty Years After,” 259–60. 
603 Jencks, Modern Movements in Architecture, 183. 
604 Ibid., 168. 
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fremstår som et stort, L-formet, toetages vinkelanlæg med fladt tag placeret i et 
skovlandskab. Villaen er sammensat af en bred og smal blok, hvis kubiske ka-
rakter er fastholdt, men som har visse knopskydninger ud i omgivelserne. Begge 
blokke er lige høje og er pudset hvide. Knopskydningerne består blandt andet af 
en svævende, kobberbeklædt baldakin ved indgangen, fremskudte glaspartier, 
forskellige lette konstruktioner, inddækninger, beklædninger og balkonforløb 
udført i træværk. Materialeanvendelsen er meget rig og sammensat og viser sig i 
de led, der formidler overgangen fra én zone af facaden til en anden eller fra 
terræn til facade. Det være sig villaens espalier i træ, dens flisebeklædning med 
blå fliser, rundstave i træ anvendt som mønster på facaden, tremmeværk og 
kobberbeklædninger samt de stier med brudfliser, som danner irregulære møn-
stre rundt om huset, og som til dels er indhegnet med en pergola i beton, der 
fører til havebassinet og saunaen. Variationen af søjletyper fra det grove til det 
fine og fra det naturlige til det kunstige spiller også en stor æstetisk rolle. 

Trods disse variationer er blokkarakteren og samlingen på bygningskroppen dog 
langt større end i Fallingwaters tilfælde, og hvidheden af bygningens volumen 
garanterer, at de forskellige tilvækster af bygningskunstnerisk og landskabs-
kunstnerisk art forbliver en forgrundseffekt på en baggrund af bygningens hvi-
de mure som lærred. Eksemplifikationen er neddæmpet i villaens æstetiske re-
gister, for kun en række vinklede, karnaplignende vinduer på facaden over ho-
vedindgangen udløser en eksemplifikation, der til gengæld involverer både seri-
alitet og orientering. Pudsen er grovere på Villa Mairea, og eksemplifikationen 
er meget fåmælt, men ikke desto mindre spiller hele grundoplevelsen af huset 
på temaer fra den internationale stil. De to manifest moderne, hvide, kantede 
blokke lyser op i skovområdet, mens de øvrige diffuse tilføjelser i varmt træ og 
andre naturmaterialer mildner dette førstehåndsindtryk. Derved beror meget 
af villaens kontrasteffekt på et velkoordineret sammenstød mellem to æstetik-
ker – den internationale stils og en indoptagelse af naturens organiske form-
principper, som har rødder i art nouveau omkring 1900. Samme kontrastvirk-
ning – mellem geometrisk orden og romantisk materialebrug – identificerer 
Hitchcock i Aaltos kollegium Baker House (1946-49) på Massachusetts Institu-
te of Technology i Cambridge, som i hans øjne giver Aalto adkomst til den in-
ternationale stils fællesskab.605 

 
605 Hitchcock, “International Style Twenty Years After,” 259–60. 
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Det er forklaringen på, at Villa Mairea, trods dens beundrede organiske æstetik 
med referencer til naturens former, og trods den høje grad af syntaktisk og se-
mantisk tæthed, ikke udløser nogen ekspression. Villaen er lige så tom for meta-
fordannelse som de villaer, eksempelvis Villa Savoye og Haus Lange, der utve-
tydigt tilhører the International Style. Og da Villa Müller og Fallingwater heller 
ikke har slået os ved deres metafordannelse, må vi konstatere, at 1930’ernes 
kendte villaer under ét befinder sig inden for det samme æstetiske paradigme. 

Gaudís Casa Milà, som dog har svage spor af denotation, men som også primært 
virker gennem fri formdannelse, har ingen rette linjer, ingen kubiske aspekter, 
og derfor kan naturmetaforikken komme til fuld udfoldelse, ligesom bygningen 
også er rig på allusion. Villa Mairea hviler derimod æstetisk på en sofistikeret 
kontrast mellem kantet geometri og bløde former, som sikkert kan udløse allu-
sion, men kun i ringe grad ekspression. Og selv i Majolikahaus, hvor en lignende 
kontrasteffekt som i Villa Mairea er søgt opnået, foregår denne oscillation mel-
lem denotation (plantemotiver) og eksemplikation (vinduestakt og orden), 
hvorved bygningen aktiverer mange flere æstetiske virkemåder end villaen i 
Finland. Når Jencks hævder, at Aalto indtager hele arkitekturens æstetiske spil-
lerum, giver det derfor ikke mening i Goodmans forstand, men kun inden for 
rammerne af den kommunikationsteori, som Jencks låner fra. 

Ikke kun for Jencks, men for en række skribenter siden postmodernismen har 
netop de æstetiske praksisser hos Wright og Aalto tilsammen udgjort råmateria-
let for omformningen af modernismens historie. Allerede med Framptons an-
noncering af sin ‘kritiske regionalisme’ i 1983 spillede disse arkitekter en rolle 
som oppositionsfigurer, der insisterede på genindsættelsen af stofligheden, pla-
sticiteten, lysvirkningen og sammensatheden som centrale strategier i den mo-
derne arkitektur. Hitchcocks mission kan ses som et forvarsel om Framptons 
projekt: 

“The world of the mid-twentieth century will need some buildings by ar-
chitects of genius, for only thus can the necessary monotony and the low 
level of plastic interest of bureaucratic architecture be balanced and re-
lieved.”606 

Også hos Pallasmaa indrammes de to arkitekter som foregangsmænd for opnå-
elsen af en mere sanseaktiverende og multisensorisk arkitektur: 

 
606 Hitchcock, “Architecture of Bureaucracy,” 6. 
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“Frank Lloyd Wrights og Alvar Aaltos arkitektursyn er baseret på en en 
[sic] dyb respekt for den menneskelige krop og de utallige instinktive reak-
tioner, der ligger skjult i det ubevidste.”607 

Efterhånden er Wright og Aalto ikke bare blevet taget til nåde af hovedstrøm-
ningens historieskrivere, men sågar assimileret ind i modernismens historiogra-
fi som eksemplariske udøvere af en moderne æstetisk kultur. Hos Colin St John 
Wilson tjener begge til at vise vejen til en alternativ form for modernisme, 
mens Christian Norberg-Schulz i sin opgørelse over den moderne arkitektur 
forskubber vægtningen inden for modernismen i retning af den organiske mo-
dernisme.608 

Men hvorfor lykkedes det ikke for den sene modernisme at reformere sig selv 
og finde en ny retning under indvirkning af den massive kritik, som rejste sig 
fra Jencks, Venturi, Scott Brown og mange andre? Og her tænker jeg ikke på 
postmodernismen, men på den formalistiske fortsættelse af modernismen, som 
Jencks dokumenterede i 1973. Netop takket være Jencks’ medtagelse af Wright i 
sin undersøgelse står det klart, at eksemplifikationen levede videre med ufor-
mindsket styrke selv i den såkaldt ‘organiske’ modernisme. Og hvis min under-
søgelse her er retvisende i relation til betydningsfuldheden af eksemplifikation 
som æstetisk instrument, forklarer det også, hvorfor tendenser som brutalis-
men og strukturalismen mislykkedes i forsøget på at rette skuden op. Selvom 
disse strømninger fremstod som revisionistiske og modererende projekter, blev 
den eksemplifikatoriske bestanddel af modernismens arkitekturpraksis kun 
intensiveret, ikke nedtonet, i den serielle, notationelle og isolationistiske opta-
gethed, som kendetegnede disse bevægelser. Og senere forsøg på at reformere 
modernismen har ikke rokket ved eksemplifikationens forrang, snarere 
tværtimod: Stilfænomener som high-tech og dekonstruktivisme har kun løftet 
eksemplifikationens betydning til nye højder, for her er det selve artikulationen 
eller løsrivelsen af bestemte former, motiver eller markører, der er på færde.609 
Ligeledes har forsøgene på at intensivere den internationale stils karakter også 
kun ført i samme retning, og her behøver man blot at tænke på John Hejduks 
dyrkelse af muren, Peter Eisenmans dyrkelse af kvadratnettet eller Richard 
Meiers dyrkelse af hvidheden. Det emancipatoriske princip om isolation, re-
 
607 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 105. 
608 Colin St John Wilson, The Other Tradition of Modern Architecture: The Uncompleted Project 
(London: Academy Editions, 1995); Christian Norberg-Schulz, Principles of Modern Architecture 
(London: Andreas Papadakis, 2000). 
609 Lagueux, “Nelson Goodman and Architecture,” 27–8. 
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duktion og artikulation af formen, som Kaufmann identificerede som rød tråd 
mellem ‘revolutionsarkitekturen’ og modernismen, føres til nye højder her. Ik-
ke kun eksemplifikation, men også variation over et tema er til stede i denne 
form for arkitektur i helt ekstrem grad, hvorved arkitekturen bliver selvrefe-
rentiel på hele to måder. 

Pallasmaa hæfter sig ved det faktum, at alternativer til en okularcentristisk ar-
kitektur allerede forelå med ekspressionismen: 

“Den ekspressionistiske arkitektur, f.eks. Erich Mendelsohn og Hans Scha-
roun, prioriterer derimod den muskulære og taktile plasticitet og gør sig fri 
af perspektivet og dermed af synet.”610 

Men i et goodmansk perspektiv bliver eksemplifikationen for alvor sat på pro-
grammet med ekspressionismens komme, hvor transparens, kontur, plasticitet 
og orientering bliver sat fri som selvstændige æstetiske effekter. Dermed ikke 
sagt, at den organiske arkitektur altid er lige så impliceret i eksemplifikation 
som hovedstrømningen, for vi finder mange eksempler på det modsatte. Når 
Peter Thule Kristensen i sin alternative historie om den ‘sentimentale’ moder-
ne arkitektur læser en række romantiske metaforer – krystallen, fragmentet, 
ruinen, arabesken – ind i bygningsværker af regionalister og organiske arkitek-
ter, så tyder det på, at denne form for arkitektur, som i bogen strækker sig helt 
til dekonstruktivismen, er rigere på metafordannelse end modernismens forma-
listiske hovedstrømning.611 

 

 
610 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 105. 
611 Peter Thule Kristensen, Det sentimentalt moderne: Romantiske ledemotiver i det 20. århundre-
des bygningskunst (PhD diss., København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2005). 
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7 KONKLUSION 
 

amlet set har de foregående analyser af hovedværker af Mies, Gropius, Le 
Corbusier og Wright bekræftet eksemplifikationens status som omdrej-
ningspunkt for den moderne arkitekturs æstetiske virkemåde. Modernis-

mekritikerne har vist sig at have ret i deres betænkeligheder ved fællestræk i 
den moderne arkitektur, men på en anden måde, end de forestillede sig. 

 

I EKSEMPLIFIKATIONENS HEGEMONI I MODERNISMENS ARKITEKTURPRAKSIS 
I de foregående eksempler har det vist sig, at forekomsten af eksemplifikation 
som kardinalprincip fører enten til nedlukning af bygningens kapacitet for ek-
spression eller til ensretning af den givne ekspression i retning af artefakter og 
bygningstyper. Modernismekritikernes sprogbrug, hvor de latterliggør de ud-
skældte bygninger ved at sammenligne dem med en livløs verden af trivielle 
genstande, viser sig her at svare ganske godt til det metaforiske register, som 
disse bygninger rent faktisk evner at udløse. Tingsliggørelsen af modernismens 
kasseformede, transparente og monokrome bygningsverden er således ikke bare 
et retorisk greb, men rummer en vis sandhed om den æstetiske symboliserings 
karakter. Allerede de grove, men enslydende metaforer, som Looshaus måtte 
finde sig i fra boulevardpressen, var et fingerpeg om hvad, der var i vente, og 
om, hvilken æstetisk kursændring arkitekturen kunne imødese. Netop Loos 
italesatte ornamentets bortfjernelse fra brugsgenstand og bygning, og med or-
namentets udrensning faldt også denotationen bort. 

Industrialisering, standardisering og rationalisering af byggeriet var en fast be-
standdel af modernismens program for arkitekturens nye retning. Og fra rent 
ideologisk hold var opnåelsen af et universelt, umisforståeligt arkitektursprog 
jævnligt på programmet. Derfor kommer det næppe som en overraskelse, at 
eksemplifikation var en sideeffekt, som voksede frem i takt med modernismens 
fremmarch mod disse idealistiske mål. Alligevel viser denne relation mellem 
ideal og virkelighed sig ikke som et lineært forhold, for den mest modulbaserede 
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arkitektur er ikke nødvendigvis den med den højeste grad af eksemplifikation. 
Således viser Le Corbusier og Jeannerets indsats i Pessac sig at være moderat 
præget af eksemplifikation, hvorimod Mies’ indsats på IIT er gennemsyret af 
eksemplifikation på alle ledder og kanter. 

Jencks beklager sig mange gange over manglende artikulation af en bygnings 
enkeltheder og hierarki. Som vi har konstateret, er den ældre, førmoderne byg-
ningskunst ingenlunde fri for eksemplifikation, som ofte endda er klart artiku-
leret, men denne eksemplifikation er som regel indkapslet, medieret eller for-
tyndet i sin effekt af denotative led, der meget ofte har rod i antikkens stabilt 
konventionsbårne formverden. 

Hvis vi tænker tilbage på Goodmans skelnen mellem notationelle systemer og 
skemaer, så lagde selve modernismens program an til en fuldstændiggørelse af 
arkitekturens opløsning i notation. Hvor de tidlige faser af modernismen aller-
højst kommer i nærheden af at være notationelle skemaer, aldrig systemer, så 
er værker som IIT og Pessac-bebyggelsen tæt på at være notationelle systemer. 
Og kontrasten er faktisk større end som så, for værker som Maison Coilliot, Ca-
sa Milà og Het Schip lader sig ikke engang omsætte til et notationelt skema. 
Særligt Casa Milà danner – med sine fuldt individualiserede vinduer og detaljer 
og sin unikke stoflighed – en modpol til den senere modernismes formularpræ-
gede og notationsegnede forråd af bygningselementer.  

Med den sene modernisme hos Le Corbusier genvindes de træk ved arkitektu-
ren, som gør den modstandsdygtig over for notation, og som derved bringer den 
inden for rækkevidde af Goodmans ‘symptomer på det æstetiske’. For en over-
fladisk betragtning kan Unité forveksles med et simpelt modulbyggeri uden 
særpræg, men udførelsen af betonen – selve bygningens kuraterede indeks over 
sin egen tilblivelse – vil aldrig kunne gentages med samme resultat. Ej heller kan 
man udskifte dele af bygningsværket uden derved at forstyrre selve den hel-
hedslige, illusoriske tilsynekomst af byggeriet som var det støbt i ét kontinuum, 
og som er et betydningsbærende aspekt af beton som holistisk materiale: At det 
ikke lader sig sønderdele eller udskifte på lokalt plan.612 Det samme kan siges 
om Wrights Fallingwater, men her er det ikke den glatte og bemalede beton, 
som ikke lader sig erstatte uden at påvirke den æstetiske virkning, men der-
imod stenbeklædningen og husets integration i omgivelserne. Den modulbase-

 
612 Forty, Concrete and Culture, 51. 
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rede brutalisme udløser ikke sådanne æstetiske spil, hvor materialekarakteren 
bliver afsæt for rig ekspression og allusion. 

Netop allusion påvirkes også på afgørende vis under modernismen. Så længe, at 
arkitekturen stod med i hvert fald den ene fod i en konventionsbåren arkitek-
turpraksis, lå mulighederne åbne for allusion af historicistisk eller eklekticistisk 
tilsnit. Sullivans højhuse alluderer via motivsammenfald til både templet og det 
italienske palazzo, Majolikahaus alluderer ligeledes til sidstnævnte type, i Mai-
son Coilliot danner parafraseringen af spidsbuen afsæt for allusion til gotikken, 
og i Looshaus indgår både barokke virkninger og hele to antikke søjleordener i 
en kæde af allusion. Med modernismens komme tager andre typer af allusion 
deres plads, men disse referencer bliver ofte mere hermetiske. Det hænger 
sammen med den udvikling, hvor facaden som projekt blev opgivet til fordel for 
eksperimenter med arkitektur som volumen.613 Hvor både byhuset og højhuset 
fra den tidlige modernisme bevarer forbindelsen til genkendelige typer, som der 
alluderes til motivisk, er de allusioner, som kan udledes af arkitekturen hos Mi-
es, Gropius, Le Corbusier og Wright, til tider mere specialiserede. Mies’ aktive-
ring af plinten som fænomenologisk markør for tempelgrunden er intuitiv, 
mens andre former for allusion er forbeholdt connaisseurs med indsigt i arkitek-
turhistoriske tematikker. 

Goodmans begreb om relativ fylde viser sig også at udgøre en skillelinje mellem 
den tidlige modernisme og selve den internationale stil. I art nouveau-husene i 
Bruxelles og Lille, hvor linjeføringerne hen over facaden er af malerisk karak-
ter, er den relative fylde af helt afgørende betydning. Det samme kan siges om 
Majolikahaus og om Sullivans terrakottaudsmykninger. Med årene i det grøn-
brogede marmor på Looshaus er relativ fylde stadig en faktor i symboliseringen, 
men af mindre væsentlighed, og i den modne modernisme hører relativ fylde op 
med at spille en rolle i det hele taget. Fænomenet vender tilbage i forskallingen 
på Le Corbusiers sene betonbygninger, men uden den selvstændige betydning, 
som det havde i art nouveau-perioden. 

 

  

 
613 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 12. 
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II FORMALISMENS ARKITEKTUR – IKKE TAVS, MEN SYMBOLISERENDE 
Når Goodman hævder, at fremmedgørelsen over for den moderne, abstrakte 
arkitektur ikke meldte sig med samme kraft som inden for billedkunsten, fordi 
arkitekturen i sin grundvold ikke er denotativ og derfor ikke kan rystes af ab-
straktionens chokbølger, da er det en tilsnigelse.614 Fremmedgørelsen over for 
den formelle, abstrakte, modulære og minimalistiske arkitektur var i høj grad 
reel og lader sig dokumentere i den modernismekritiske litteraturs righoldige 
udsagn. Og denotation spiller en større rolle inden for arkitekturens symbolise-
ringsverden, end Goodman antager, hvilket vi har konstateret i den ældre byg-
ningskunst og i den tidligt modernistiske arkitektur. 

Ikke desto mindre er det Goodmans teori selv, der rummer meget af svaret på 
denne afstandtagen fra modernismens æstetiske bygningskultur, som kulmine-
rede i 1970’erne. Det viser sig her, at eksemplifikation fortrænger andre hævd-
vundne virkemidler som denotation og revolutionerer den æstetiske oplevelse 
af bygningsværket. Ikke sjældent blev den resulterende skuffelse, fremmedgø-
relse eller undren indrammet som et meningstab, hvor de nøgne, kasseformede 
bygningsvolumener med tavse, afvisende overflader kom til at stå for en ned-
lukning af betydningsskabelse i det hele taget. Arkitekturen var blevet tømt for 
mening. 

Goodman er sig bevidst om de anklager om meningsløshed, der blev rejst i mø-
det med den konkrete, abstrakte eller minimalistiske kunst, og hvis man korri-
gerer hans syn på arkitekturen som et harmonisk undtagelsestilfælde fra den 
kulturelle fremmedgørelse, altså ved at inddrage modernismekritikken, tegner 
der sig et billede af to parallelspor mellem arkitektur og billedkunst snarere end 
to afvigende forløb.  Eksemplifikationens tro følgesvend var nemlig den forma-
lisme, som både viste sig i normativ forstand i International Style-bogen fra 
1932, og som blev hyldet af Kaufmann i 1933, og som trækker lange spor helt op 
til vor tid. På Bauhaus og siden på New Bauhaus og på Hochschule für Gestal-
tung i Ulm blev syntetiseringen af kunstarterne og bygningskunsten sat i sy-
stem. Notation og formalisering var afgørende målsætninger, for eksempel i den 
konkrete kunst hos Max Bill, hvor 

“one of the basic premises of his ‘concrete art’ was the self-sufficiency of 
the means employed in artistic production. These means do not serve to 

 
614 Se note 163. 
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depict anything; they constitute the work itself, even a work of architec-
ture.”615 

Dette ideal deltes af De Stijl-gruppen og af de russiske konstruktivister: 

“In all these studies and investigations, the recurring issues are the onto-
logical nature of the conditions and possibilities of formalization, the na-
ture of formal systems, and continuity of meaning in mathematical opera-
tions.”616 

Fælles for 1920’ernes avantgarder var opnåelsen af principper for “the universal 
and the general, as opposed to the individual and the particular.”617 Arkitektu-
ren skulle sættes fri og være selvberoende, fri for fortidens stilistiske gevandter 
og historiske påmindelser, men vejen mod målet forløb paradoksalt nok meget 
ofte som en forankring af arkitekturen i mediespecifikke virkninger inden for 
andre kunstformer, især maleriet. Inden for De Stijl var hierarkiseringen af ma-
leri og arkitektur et så stort stridens æble, at gruppen faldt fra hinanden.618 
Selvom målet var en universalisme, var vejen dertil brolagt med formens og 
farvens nærmest ‘kuratoriske’ separation og isolation. Formalismen kom altså 
gennemgående til udtryk som en dragning mod eksemplifikation, hvor form, 
farve eller kontur blev kultiveret som et endemål i sig selv. Det satte sig tidligt 
spor i arkitekturen, og Evans pointerer, at allerede i 1932 var modernismens 
æstetiske formalisme så rodfæstet, at Hitchcock og Johnson formanede om at 
undgå pittoreske unoder såsom dyrkelsen af asymmetri for effektens skyld:619 

“According to them, asymmetry was a reaction not so much against classi-
cal architecture as against modern architecture itself, which was already 
endowed with an overwhelmingly repetitive order in its components.”620 

Min inddragelse af Rowe og Slutzkys kritik af Bauhaus-bygningen har tjent til 
at vise, at allerede formalismens egen reception af den modernistiske arkitektur 
indirekte havde blik for, at eksemplifikationen kunne stå i vejen for en syntese-
dannelse og for mere komplekse kæder af betydning. Når Rowe og Slutzky hæf-
ter sig ved, at Gropius’ omgang med virkemidlerne i eksteriøret på Bauhaus fin-
der sted som en isolering og tydeliggørelse af de enkelte egenskaber og effekter, 
 
615 Leatherbarrow and Mostafavi, Surface Architecture, 24. 
616 Vesely, Architecture in the Age of Divided Representation, 23. 
617 Padovan, Towards Universality, xi. 
618 Colquhoun, Modern Architecture, 112–3. 
619 Hitchcock and Johnson, International Style, 73. 
620 Evans, “Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries,” 58. 
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og at Le Corbusiers facadekomposition på Villa Stein omvendt åbner op for en 
illusionisme, som ligger Gropius’ metode fjernt, da er det et godt eksempel på, at 
eksemplifikationen stod i vejen dels for allusionens aktivering, dels for opnåel-
sen af et Gesamtkunstwerk. 

En tilsvarende illusionisme stod Mies nærmere, for Evans konkluderer, at 

“If Mies adhered to any logic, it was the logic of appearance. His buildings 
aim at effect. Effect is paramount.”621 

Fremtoningen af Mies’ arkitektur er nøje kalkuleret både som del og helhed, og 
intet i bygningernes tilsynekomst synes overladt til tilfældighedernes spil. Her 
når eksemplifikationen sin måske største udbredelse i den moderne arkitektur, 
men den spiller forskellige roller henholdsvis i Mies’ tidlige og sene produktion. 
Haus Lange er ikke determineret af eksemplifikation, og samtidig giver huset 
kun ringe muligheder for ekspression og allusion. Hans senere værker, såsom S. 
R. Crown Hall og Seagram Building, har langt højere grader af eksemplifikation, 
men vinder i allusion på grund af de indlejrede ‘klassiske’ temaer rodfæstet i 
frontaliteten og plinten. 

Mies var en af mange arkitekter i efterkrigstiden, og især i 1960’erne, som ifølge 
Mark Linder viste vejen for formalismen og minimalismen inden for billedkun-
sten. Clement Greenberg, formalismens bannerfører par excellence, så beun-
drende i retning af the International Style, og med flere overraskende parallelise-
ringer som trædesten lykkes det for Linder at argumentere for, at arkitekturen 
satte sig større aftryk i minimalismen, end man hidtil har antaget.622 Emnet, 
som optager Linder, nemlig at minimalismen sætter den disciplinære grænse-
dragning mellem bygningskunst og billedkunst til forhandling, falder uden for 
diskussionen her.623 I stedet er det afgørende at kunne konstatere, at eksempli-
fikationens princip var aktivt i den internationale stil, før den var det i minima-
lismen. Men går vi langt nok tilbage, til omkring 1920, så var det modsatte til-
fældet, eksempelvis hos De Stijl: Her gik eksemplifikationens princip i maleriet, 

 
621 Ibid., 60. 
622 Mark Linder, Nothing Less than Literal: Architecture after Minimalism (Cambridge, MA: The 
MIT Press, 2005), 74. 
623 “However, the crucial point here is that, despite working at cross purposes, both architec-
ture’s assimilation of pictorialism (via Rowe and others) and literalism’s engagement with ar-
chitecture constitute what I call productive improprieties. Both involve translations across disci-
plines that not only revise the borrower’s own disciplinary conventions, but also potentially 
provide new material for the discipline from which each has borrowed.” Ibid., 7. 
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ikke mindst hos Mondrian, forud for princippets udbredelse inden for arkitek-
turen. Dyrkelsen af arkitekturens billedmæssighed og formelle kvaliteter hos 
Hitchcock, Johnson og Rowe kan i den sammenhæng ikke undervurderes som 
løftestang for denne udvikling; også selvom Rowe altså – uden at vide det – dad-
lede eksemplifikationens magt over facadeløsningen på Bauhaus-bygningen. 

Til trods for Rowes notoriske billeddyrkelse og hans præference for krydsbe-
støvning mellem maleri og arkitektur, som han holdt fast i, blev han med tiden 
mere skeptisk over for en visuel kultur, som han så som 

“as debilitating to the production of meaning in architecture as the ‘func-
tional and technological bias of most of modern architecture’s apolo-
gists.”624 

Frampton gik i den stik modsatte retning, da han fuldendte den skilsmissepro-
ces mellem bygningskunsten og de frie kunster, som Semper havde indledt: 

“While it is disconcerting to have to recognize that there may well be a 
fundamental break between the figurative origins of abstract art and the 
constructional basis of tectonic form, it is, at the same time, liberating to 
the extent that it affords a point from which to challenge spatial invention 
as an end in itself: a pressure to which modern architecture has been undu-
ly subject.”625 

Han har her utvivlsomt ret i, at den moderne arkitektur alt for ofte er blevet 
vurderet på billedkunstneriske præmisser. Men Frampton går galt i byen, når 
han helt søger at bryde det bånd mellem arkitektur og kunst, som har præget 
positioneringen af arkitekturen inden for såvel moderniteten som modernis-
men. Billedkunsten kan selvsagt ikke udgøre et normativt grundlag, på hvilket 
man kan fælde dom over modernismens arkitektur. Men de historiske udveks-
linger af æstetiske strategier mellem de to domæner kan ikke negligeres uden at 
afkorte den moderne arkitekturs betydningshorisont. 

 
624 Ibid., 29; citat fra: Colin Rowe, The Architecture of Good Intentions (London: Academy Edi-
tions, 1994), 46–9. 
625 Kenneth Frampton, “Rappel à l’Ordre: The Case for the Tectonic” [1990], in Labour, Work 
and Architecture: Collected Essays on Architecture and Design, 90-103 (London: Phaidon, 2002), 
92. 
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Goodmans position har her visse fordele, som vi bør notere os. Han anerkender 
ikke formalisternes puristiske ideal om kunstværket og bygningsværkets se-
mantiske ‘tavshed’ eller isolation:626 

“A building is a work of art only insofar as it signifies, means, refers, sym-
bolizes in some way. That may seem less than obvious, for the sheer bulk of 
an architectural work and its daily dedication to a practical purpose often 
tend to obscure its symbolic function. Moreover, some formalist writers 
preach that pure art must be free of all symbolism, must exist and be 
looked upon solely in and for itself, and that any reference beyond it 
amounts virtually to pollution. But this contention, as we shall see, rests 
upon a cramped conception of reference.”627 

Stanford Anderson synes at være på linje med Goodman, når han åbner moder-
nismens betydningsregister på en måde, som både i frasering (“Making a 
World”) og indhold minder om Goodmans indstilling:628 

“For that matter, it is virtually impossible to deprive building elements of 
metaphoric qualities associated with various functions: portals and doors 
loaded with the significance of arrival or departure; windows as the eyes of 
the building or as the frame through which a controlled view of the world 
is afforded.”629 

Selv i modernismens mest rensede og minimale æstetik er der altså mening at 
hente, omend Anderson her forlener den rumlige passage mellem inde og ude 
med metaforiske kvaliteter, og en sådan sammenligning på tværs af facadens 
grænsedragning falder uden for min afhandlings sigte. Goodman selv lægger et 
nysgerrigt syn på modernismens arkitektur for dagen: Han oplever ikke en se-
mantisk blindgyde, men en referentiel ruteomlægning.630 Heri er han øjensyn-
ligt også kongenial med Anderson, som fremhæver, at 

“Architecture is, among other things, a bearer of meaning — as the post-
modernists will tell us. Yet this was no less so in modernism than in other 
periods.”631 

 
626 Jencks accepterer heller ikke den antagelse: Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 20. 
627 Goodman, “How Buildings Mean,” 643. 
628 Anderson, “Fiction of Function,” 24 
629 Ibid., 22 
630 Se note 163. 
631 Anderson, “Fiction of Function,” 22 
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De æstetiske mål og midler holdt flyttedag, hvorved eksemplifikation indtog en 
hovedrolle, men den æstetiske symbolisering forstummede ikke. Samlet set kan 
vi altså – efter at have konfronteret hovedværker af Mies, Gropius, Le Corbusi-
er og Wright – konstatere, at symboliseringsmåden på afgørende vis skifter spor 
med modernismens komme, men vi kan ikke fælde definitiv dom over bygnin-
gernes kvaliteter af den grund. Fremmedgørelsen er overmåde konstatérbar i 
den omfattende kritiske litteratur om disse arkitekter, men siden de formelle 
kendetegn ved den moderne arkitektur, som blev populariseret med Internatio-
nal Style-bogen, rent faktisk i mellemtiden er blevet normaliseret og er gledet 
ind i bygningskulturen som attraktive statussymboler for middel- og overklas-
sen, kan vi ikke hævde, at eksemplifikation nødvendigvis udløser en oplevelse 
af fremmedgørelse.632 Her gælder Goodmans udredning: 

“Nothing in the present analysis of symbolic functions offers any support 
for manifestos to the effect that representation is an indispensable re-
quirement for art, or is an insuperable barrier to it, or that expression 
without representation is the highest achievement of the human spirit, or 
that representation and expression alike corrupt exemplification, or so on. 
If exalted or execrated, if exemplification is the essence of poverty or puri-
ty, this must be on other grounds.”633 

Faktisk har de formelle karakteristika fra den æstetiske opgørelse i 1932 løsnet 
sig fra konteksten – på samme måde som Arne Jacobsens møbler i dag er sat fri 
fra konteksten i SAS Royal Hotel fra 1960 og er blevet emblemer på Danish De-
sign og god smag. Når det danske typehusfirma Eurodan-Huse i gentagne an-
noncer i de danske dagblade for tiden spørger “Hvilket tag hælder du til?” og 
lader dette spørgsmål ledsage af en tegning af fire tagformer (sadeltag, valmtag, 
fladt tag og skråtag), så er eksemplifikationen pludselig blevet et aktivt valgt i en 
smagsbetonet valgsituation, hvis markedsmæssige aspekt Scott Brown indså, 
mens hun dog lige så lidt som Jencks forudså normaliseringen af den moderni-
stiske æstetik som ramme om hjemmet. 

Venturi og Scott Brown fornemmede en sandhed, når de konstaterede, at 

 
632 Jencks, Language of Post-Modern Architecture, 69. 
633 Goodman, Languages of Art, 94. 



 

280 
 

“Modern architects have substituted one set of symbols (Cubist-industrial-
process) for another (Romantic-historical-ecleticism) but without being 
aware of it.”634 

Men formalismen og minimalismens receptionshistorie står i vejen for at kun-
ne anerkende Goodmans mere distancerede syn på arkitekturens æstetiske vin-
gefang. Her lever en fortælling videre om, at minimalismen rent faktisk er en 
undtagelsespræget kultur besjælet af en streng, monumental ‘tavshed’, hvor 
ethvert tilløb til repræsentation omhyggeligt er underløbet. Det skulle så bety-
de, at arkitekturen er blevet ét med sine materielle virkemidler, og at en even-
tuel oplevelse af ophøjethed udelukkende stammer fra en abstrakt konfigurati-
on rejst i moderne materialer, ikke fra symbolisering af nogen art. 

“Transparensen og fornemmelsen af vægtløshed og flow er centrale temaer i 
moderne kunst og arkitektur”, konstaterer Pallasmaa neutralt.635 Men hos de 
teoretikere, som fortsat markedsfører formalismen som en undtagelsespræget 
kultur, der udspringer af modernismen, har denne konstatering en dybere me-
ning: 

“The immediate sensation of space, form and light, of transparency and 
weightlessness is more important in this modern architecture than the 
communication of any messages.”636 

Hvis vi følger Hans Ibelings’ selektive statusopgørelse over samtidsarkitekturen 
anno 2002, lever den internationale stil videre i den minimalistiske arkitektur i 
nutiden. Han genopliver her den gamle traver om, at denne forgrening af mo-
dernismens arkitektur, altså formalismen, har overvundet repræsentationen og 
virker gennem ren præsentation af formelle egenskaber. I modsætning til mo-
dernismekritikernes beklagelser over meningstømningen hylder Ibelings nuti-
dens neutrale objekter og meningstomme bygningsvolumener.637 Han betoner 
den fænomenologiske og atmosfæriske virkning af denne hvide, kubiske, trans-
parente, lette, glatte og frem for alt immanente, anonyme og neutrale arkitek-
tur, som kommer til verden i kraft af ingeniørmæssig innovation.638 Med andre 
ord kan vi med sindsro antage, at Ibelings’ normative arkitekturpræference be-

 
634 Venturi, Scott Brown and Izenour, Learning from Las Vegas, 137. 
635 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 54. 
636 Hans Ibelings, Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization, Second Edition (Rot-
terdam: NAi Publishers, 2002), 43. 
637 Ibid., 51, 89. 
638 Ibid., 89, 94, 133, 143. 



 

281 
 

ror på eksemplifikationens dominans over andre virkemidler. Som Aureli påvi-
ser i et essay rettet imod netop denne forestilling om minimalismens neutrali-
tet og tidløshed, er Ibelings’ naivistiske gentagelse af ellers helgarderede syns-
punkter, der er overtaget fra Hitchcock og Johnson anno 1932, en teoretisk 
blindgyde.639 På Goodmans præmisser kan vi understrege, at helt fra begyndel-
sen har minimalismens praksis, hvad enten den har tangeret arkitektur, design 
eller billedkunst, indebåret en symbolisering, hvor eksemplifikationen har dan-
net afsæt for ekspression og især allusion. Derfor er det overraskende at støde 
på en anden variant af denne fejlbehæftede forestilling om modernismens arki-
tektur hos Morgenthaler: 

“Especially in Modernist architecture, we can proceed now on the assump-
tion that ornament and representation in buildings are the same. Repre-
sentation simply becomes the associations engendered by visual stimuli. 
Modernist architecture does not so much represent, as rather offer ‘form 
and color, in the plane or in space.’”640 

Morgenthalers omgang med begreberne lader til at være kompatibel med 
Goodmans, men uheldigvis viderefører han forestillingen om, at skiftet fra de-
notation til eksemplifikation fører til en nulstilling af både arkitekturens sym-
bolisering og af den perception, som møder arkitekturen. Som Goodmans ind-
sats viser, finder betydningsdannelsen andre veje og vildveje, selv når denotati-
onen er udelukket som mulighed. Desuden har eksemplifikation altid været ak-
tiv i arkitekturen, også i ældre tid, og er altså ikke forbeholdt modernismen. Og i 
tilfældet Le Corbusier, for eksempel, kan de metaforer og allusioner, som bliver 
til, ikke restløst forklares ved at blive ført tilbage til et ophav i konkrete, mate-
rielle beskaffenheder, da de lever af samspillet mellem medier, rumforløb, ud-
førelser og omgivelser. 

En anden indvending mod denne meget levedygtige formalistiske fortolknings-
tradition er, at det syntaktiske udsving påvirker dels eksemplifikationens suc-
cesfuldhed, dels den forestillingsverden, som kan aktiveres i form af ekspressi-
on og allusion. Allerede i 1932 advarede Hitchcock og Johnson mod formalisme 
som et mål i sig selv: 

 
639 Pier Vittorio Aureli, Less is Enough: On Architecture and Asceticism (Moskva: Strelka Press, 
2013). 
640 Morgenthaler, Meaning of Modern Architecture, 14. 
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“It must be remembered that the nearer approaches to absolute regularity 
are also approaches to monotony […] The principle of regularity refers to a 
means of organization, a way of giving definite form to an architectural de-
sign, rather than to an end which is sought for itself.”641 

Nitten år senere konstaterede Hitchcock, at Wrights bygninger holdt sig bedre 
end den internationale stils konstruktioner: 

“Above all, 30 years have proved that patterned concrete surfaces, like 
Wright’s of the 1920s, generally weather rather agreeably. The rendered 
surfaces of the early ‘International’ buildings of the same period too often 
cracked and grew stained, thus losing all that quality of platonic abstrac-
tion which made them so striking.”642 

I denne uskyldige og ærlige bemærkning ser vi, hvorledes den visuelle effekt af 
den hvide, kubiske modernisme lod sig underminere af tidens tand. Men det 
tab, som Hitchcock her sætter ord på, drejer sig ikke om eksemplifikation, men 
om ekspression og allusion. Med andre ord gnaver den uvelkomne patinering 
sig ikke ind på eksemplifikationen, men den forstyrrer fremvæksten af mere 
abstrakte metaforer eller allusioner. Eksemplifikationen bliver her et virkemid-
del for den afværgelse af tidens gang, som Pallasmaa har indrammet som en 
kulturel dødsangst, og som kommer til udtryk i stadigt mere upåvirkelige mate-
rialer: 

“Alt stof eksisterer i et tidskontinuum; den patina, der skyldes almindelig 
brug, tilføjer byggematerialerne en berigende oplevelse af tid. Men vore 
dages maskinfremstillede materialer – enorme glaspaneler, emaljerede me-
taller og syntetiske plastmaterialer – møder vores blik med afvisende flader 
uden at afsløre noget om deres egenskaber eller alder.”643 

Denne betoning af materialitetens kontinuerlige vedligeholdelse og udskiftning 
dukkede også op i modernismekritikken, hvor Wolfe hævder, at æstetikken før-
te til håndværkets afskaffelse og ikke omvendt: 

“To those philistines who were still so gauche as to say that the new archi-
tecture lacked the richness of detail of the old Beaux-Arts architecture, the 
plasterwork, the metalwork, the masonry, and so on, the Mieslings would 
say with considerable condescension: ‘Fine. You produce the craftsmen 

 
641 Hitchcock and Johnson, International Style, 71. 
642 Hitchcock, “International Style Twenty Years After,” 251. 
643 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, 54. 
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who can do that kind of work, and then we’ll talk to you about it. They 
don’t exist anymore.’ True enough. But why?”644 

Hermed påvirkede tilstræbelsen af eksemplifikation altså direkte graden af syn-
taktisk og semantisk tæthed, som blev reduceret. Formaliseringen af arkitektu-
ren i løbet af 1920’erne var en revolution – ikke kun af social og funktionel art, 
men også af æstetisk art, når arkitekturens formsprog blev kanaliseret i retning 
af eksemplifikation. “It was the glory, but ultimately also the downfall, of 1920s 
modernism.”645 

Når jeg her i afhandlingen har konstateret, at graden af eksemplifikation udgør 
et æstetisk vadested mellem den førmoderne og den moderne arkitektur, så 
hviler denne konklusion på et destillat af en række observationer, som blev fo-
retaget af modernismens kritikere, og som stadig er gangbare. Samtidig kan vi 
konstatere, at modernismens arkitekturæstetik lever i bedste velgående. Den 
revurdering af den moderne arkitekturs æstetik, som er blevet forsøgt her i af-
handlingen via Goodman, har dermed også implikationer for enhver æstetisk 
diskussion af nutidens arkitektur, som stadig i høj grad hviler på eksemplifika-
tion. Og nutidens fortsat levedygtige modernismekritik understreger ydermere, 
at denne diskussion langtfra er afsluttet. 

  

 
644 Wolfe, From Bauhaus to Our House, 78–9. 
645 Padovan, Towards Universality, xi. 
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RESUMEER 
 

DANSK RESUMÉ 
I 1977 erklærede Charles Jencks modernismens arkitektur for død. Men hvorfor 
døde modernismen? Hidtil har den byplanmæssige og sociologiske forklarings-
model været fremherskende: Modernismens sociale ingeniørkunst resulterede i 
funktionsopdelte, isolerende og fremmedgørende bylandskaber, som lod hånt 
om traditionen. 

Ph.d.-afhandlingen søger en anden, mere æstetisk og mere bygningsnær, forkla-
ringsvej. Til dette formål henter afhandlingen sine ressourcer i filosoffen Nel-
son Goodmans symbolteori, hvor et bygningsværk kan siges at være æstetisk og 
arkitektonisk, såfremt værket enten henviser til noget uden for sig selv eller til 
egenskaber ved sig selv. 

Det er afhandlingens tese, at Goodmans begreb om eksemplifikation kan forkla-
re den modernistiske arkitekturs egenart. Goodman skelner mellem denotation 
og eksemplifikation. Denotation, som altid var til stede i den førmoderne arki-
tektur, og som er ensbetydende med repræsentation, indtræffer, når man appli-
cerer en etiket på et givent, realt fænomen. Med sine figurative, mimetiske af-
bildninger er den klassiske arkitektur f.eks. rig på denotation. Eksemplifikation 
indtræffer, når noget fungerer som en prøve på noget andet og dermed selvrefe-
rentielt fremhæver visse af sine formelle egenskaber, men ikke alle. Det være 
sig form, farve, orientering, serialitet, tekstur, transparens etc. 

Afhandlingen tager afsæt i de negative æstetiske vurderinger af modernismens 
arkitekturpraksis, som kan udledes af især Charles Jencks, Robert Venturi og 
Denise Scott Browns bidrag. Med disse tekster som kompas konfronterer af-
handlingen, med afsæt i en fænomenologisk orientering, de bygningsværker og 
stilretninger, som især faldt i unåde hos modernismekritikerne. Det drejer sig 
om Le Corbusiers hvide, kubiske betonarkitektur, om Ludwig Mies van der Ro-
hes minimalisme i glas og stål og om Walter Gropius’ fabriksæstetik. Disse tre 
positioner blev allerede i 1932, på udstillingen af samme navn, indrammet som 
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International Style. Men modernismekritikerne angreb også den brutalisme, 
som voksede ud af Le Corbusiers sene arbejder, og selv Frank Lloyd Wrights 
sene produktion gik ikke ram forbi af kritikken. Derfor er disse to positioner 
også med i undersøgelsen. 

På den baggrund hævder ph.d.-afhandlingen, at dominansen af eksemplifikation 
i modernismens æstetiske program er ophav, i hvert fald delvist, til den ople-
velse af æstetisk fremmedgørelse, som modernismekritikken satte ord på. 

 

ENGLISH SUMMARY 
In 1977, Charles Jencks announced the death of Modern architecture. But why 
did the Modern Movement die? So far, its demise has mainly been explained 
with reference to results gathered from the fields of urban planning and urban 
sociology: The social engineering of the Modern Movement led to functionally 
divided, isolating and alienating urban environments with little regard for tra-
dition. 

In my dissertation, I seek out a more aesthetic, and more architectural, path to 
explanation. In order to accomplish this, my work draws from the aesthetic 
theory of symbolisation by philosopher Nelson Goodman. In his theory, a work 
of architecture functions aesthetically and architecturally, if it refers either to 
something external, or to some properties of its own. 

My project is guided by the thesis that Goodman’s notion of exemplification can 
explain the uniqueness of Modern architecture, for as the dissertation seeks to 
substantiate, what we understand by formalism and minimalism across all the 
stylistic varieties of Modern architecture, is nothing but instances of exemplifi-
cation. I thus aim to identify a latent pattern in the aesthetic accusations for-
mulated by the critics of Modern architecture. As support for this thesis, I argue 
that the architecture of the Modern Movement is decisively different from 
premodern architectural expression, since exemplification completely displaces 
denotation and becomes the only kind of aesthetic symbolisation available to 
architecture. 



 

286 
 

Denotation, which is the same as what is commonly known as representation, 
happens when you apply a label onto any given, real phenomenon. The Classi-
cal orders of architecture, with their figurative, mimetic depictions, are rich in 
denotation, for instance. Exemplification happens when something functions as 
a sample of something else, thus self-referentially drawing attention to some, 
but not all, of its properties. Exemplification can arise from form, colour, orien-
tation, seriality, texture, transparency, and so forth. 

Using texts by Charles Jencks, Robert Venturi and Denise Scott Brown as my 
compass, and in line with a phenomenological approach, I confront those build-
ings that were dismissed by the critics of the Modern Movement. The subject 
matter of my dissertation thus comprises the white, cubic, concrete architec-
ture of Le Corbusier, the minimalism of glass and steel of Ludwig Mies van der 
Rohe and the machine aesthetic of Walter Gropius. Already in 1932, these three 
positions were made synonymous with the so-called International Style. But 
the critics of Modern architecture also attacked the Brutalism that grew out of 
Le Corbusier’s late work, and even Frank Lloyd Wright’s post-war production 
did not go unnoticed, in an adverse way, by these critics. Hence, these two posi-
tions are also discussed here. 

Lastly, I argue that the dominance of exemplification in the aesthetic pro-
gramme of the Modern Movement in architecture is the cause, at least partial-
ly, of the widespread experience of aesthetic alienation that the critics of 
Modernism verbalised. 
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I 1977 erklærede Charles Jencks modernismens arkitektur for død. Men hvorfor døde mo- 
dernismen? Hidtil har den byplanmæssige og sociologiske forklaringsmodel været fremher- 
skende: Modernismens sociale ingeniørkunst resulterede i funktionsopdelte, isolerende og 
fremmedgørende bylandskaber, som lod hånt om traditionen. 

Ph.d.-afhandlingen søger en anden, mere æstetisk og mere bygningsnær, forklaringsvej. Til 
dette formål henter afhandlingen sine ressourcer i filosoffen Nelson Goodmans symbolteo- 
ri, hvor et bygningsværk kan siges at være æstetisk og arkitektonisk, såfremt værket enten 
henviser til noget uden for sig selv eller til egenskaber ved sig selv. 

Det er afhandlingens tese, at Goodmans begreb om eksemplifikation kan forklare den mo- 
dernistiske arkitekturs egenart. Goodman skelner mellem denotation og eksemplifikation. 
Denotation, som altid var til stede i den førmoderne arkitektur, og som er ensbetydende 
med repræsentation, indtræffer, når man applicerer en etiket på et givent, realt fænomen. 
Med sine figurative, mimetiske afbildninger er den klassiske arkitektur f.eks. rig på denota- 
tion. Eksemplifikation indtræffer, når noget fungerer som en prøve på noget andet og der- 
med selvreferentielt fremhæver visse af sine formelle egenskaber, men ikke alle. Det være 
sig form, farve, orientering, serialitet, tekstur, transparens etc. 

Afhandlingen tager afsæt i de negative æstetiske vurderinger af modernismens arkitektur- 
praksis, som kan udledes af især Charles Jencks, Robert Venturi og Denise Scott Browns 
bidrag. Med disse tekster som kompas konfronterer afhandlingen, med afsæt i en fænome- 
nologisk orientering, de bygningsværker og stilretninger, som især faldt i unåde hos mo- 
dernismekritikerne. Det drejer sig om Le Corbusiers hvide, kubiske betonarkitektur, om 
Ludwig Mies van der Rohes minimalisme i glas og stål og om Walter Gropius’ fabriksæste- 
tik. Disse tre positioner blev allerede i 1932, på udstillingen af samme navn, indrammet 
som International Style. Men modernismekritikerne angreb også den brutalisme, som vok- 
sede ud af Le Corbusiers sene arbejder, og selv Frank Lloyd Wrights sene produktion gik 
ikke ram forbi af kritikken. Derfor er disse to positioner også med i undersøgelsen. 

På den baggrund hævder ph.d.-afhandlingen, at dominansen af eksemplifikation i moder- 
nismens æstetiske program er ophav, i hvert fald delvist, til den oplevelse af æstetisk 
fremmedgørelse, som modernismekritikken satte ord på. 
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