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Arkitektur. Sovjetisk bygningskunst fra anden halvdel af det 20. århundrede revurderes i disse år, både i Vesten og i de gamle sovjetrepublikker. Et af de flotteste eksempler ligger ved
Sevansøen i Armenien.

Brutalismens raffinement
Af JENS MALLING

J

EREVAN – Adskillige årtiers koldkrigsstemning og den efterfølgende
markedsøkonomiske sejrsrus bidrog
længe til fordomme og stereotyper
om sovjetisk arkitektur. Klicheer affærdigede den som kedelig, monoton og grå, ikke værd at beskæftige sig med.
Guidebøger beskriver stadig disse bygninger fra
anden halvdel af det 20. århundrede som noget,
der spolerer turisternes synsfelt, inden de kommer frem til det virkelig interessante: ældgamle
kirker og gyldne spir.
Netop en kirke er da også grunden til, at
de fleste turister ankommer til Sevansøen 60
kilometer uden for Armeniens hovedstad Jerevan.
Bygget i 874 troner Sevanavank, som den hedder,
højt over vandspejlet på en klippehalvø. Men
blot en anelse længere nede ad skrænten kommer en fuldstændig anderledes struktur til syne.
Langstrakt, strømlinet og med sølvskæl svømmer den beskueren i møde. De bløde, organiske
former står i kontrast til de skarpe klipper, men
bygningen synes alligevel fint indtænkt i den
omgivende natur.
Sneklædte bjerge omkredser søen ude i
horisonten. De enestående omgivelser og beliggenheden på halvøens sydside gør stedet mere
end velegnet til forskellige tiders prestigebyggeri
– hvad enten det drejer sig om middelalderkirker
eller som her Den Armenske Forfatterforenings
rekreationshjem. Den sovjetiske arkitekt Gevorg
Kotjar fik til opgave at tegne kantinen, som blev
opført i 1965. Det slap han så godt fra, at den i
dag regnes for et af de bedste eksempler på sovjetisk modernisme.
»Ideen var at få konstruktionen til at ligne
en rovfisk med kæber klar til at bide,« forklarer
stedets vicedirektør Edik Arutjunjan og inviterer
indenfor i bugen.
Det roder en del. Et par håndværkere går
rundt. »Vi er ved at gøre klar til en ny sæson,«
siger han.
Komplekset har stadig sin oprindelige funktion: Armeniens forfattere kommer for at slappe
af og hente inspiration. I en cirkel midt i det store
rum er parketgulvet en anelse sænket. Den lille
manege indbyder til oplæsninger af nye udkast
og løse ideer. Vinduespartiet, som set udefra bidrager til bygningens karakteristiske fremtoning,
hæver sig bagved som en hel væg af glas. Den
lader lyset og udsigten komme ind.
En dør gennem glasvæggen fører ud på terrassen. Her kan gæsterne sidde i ensomhed, lade
tankerne vandre, mens de skuer over mod bjergenes tinder, og få indfald til kommende værker.
Eller de kan indtage et måltid i afslappet samtale
med kolleger. Arutjunjan fortæller, at oprindeligt lå terrassen lige over søens overflade, men
vandstanden er sunket betydeligt, siden Kotjars
mesterværk stod færdigt.
»Bygningen er et særlig godt eksempel på periodens arkitektur, idet den legemliggør de emancipatoriske energier, der dukkede op på ny overalt i
det sovjetiske samfund i årene efter Stalins død,«
siger kunstkritiker og kurator Ruben Arevsjatjan.
Han er ekspert i tidens byggestil og forfatter til en række essays om emnet som del af det
internationale forskningsprojekt Sweet Sixties.
Weekendavisen møder ham inde i Jerevan.
Han har sat sig til rette i en af de affarvede
plasticstole i den nedlagte udendørsbiograf Kino
Moskva. Den ligger centralt i byen, hvor gaderne
Tumanjan og Abovjan krydser hinanden.
KOTJARS banebrydende værk – og sovjetisk
modernismes opblomstring generelt – skal ifølge
Arevsjatjan ses i lyset af de store omvæltninger,
der fandt sted under generalsekretær Nikita
Khrusjtjovs »tøvejr« – betegnelsen for den afstalinisering, som fandt sted overalt i det sovjetiske
samfund fra midten af 1950erne til midten
af 1960erne. Den indebar reformer og opblødning
inden for kunst, kultur, undervisning og politik.
»Der herskede en enorm frihedstrang og en
gennemgribende vilje til at indfri nyligt opståede potentialer. Med sin konstruktion ved
Sevansøen er Kotjar på en og samme gang med
til at skabe sådanne potentialer og realisere dem.
Derigennem bliver det muligt at komme frem til
et helt nyt formsprog,« siger Arevsjatjan.
»Bygningen interagerer med naturen og om-

HVORDAN den slags arkitektur ser ud, kan
besøgende i Jerevan forsikre sig om ved at gå ned
ad byens centrale shopping-gade Nord-Avenuen
og besigtige de 10-etagers rædsler, som skød op
der i årene mellem 2002 og 2007, efter at områdets gamle huse blev jævnet med jorden. Den lille
minoritet af armeniere med penge forbruger på
livet løs mellem penthouselejligheder, domiciler
og mærkevarebutikker.
Da bystyret i starten af 2010 udså sig friluftsbiografen Kino Moskva som næste mål for bulldozerne, blev det for meget for Jerevans indbyggere.
De dannede en protestbevægelse, der indtil videre
har formået at standse planerne om at rive den
historiske og fredede konstruktion ned.
Biografen er opført i årene 1964-66 og er et
særligt godt eksempel på sovjetisk modernisme,
blandt andet i kraft af den måde, hvorpå arkitekterne Telman Gevorgjan og Spartak Kntekhtsjan
har skabt et originalt, højst æstetisk og populært
samlingssted i overraskende og ydmyge omgivelser, nemlig i en baggård.
»Protesterne vokser frem af en dyb social

Gevorg Kotjar (1901–1973)
Sovjetisk-armensk arkitekt. Studerede 192026 på den indflydelsesrige kunsthøjskole
Vkhutemas i Moskva – Sovjetunionens svar
på tyske Bauhaus. Under udrensninger i
1937 blev Kotjar anholdt og sendt i eksil i
de sibiriske byer Norilsk og Krasnojarsk. I
1954 kunne han vende tilbage til Armenien.
Flere af hans bygninger står stadig i Jerevan.
Som hædersbevisning modtog han ordenen
»Arbejdets Røde Fane«.
Soviet modern - på én gang let og aggressiv. Gevorg Kotjars refugium ved Sevansøen.

Her nyder Armeniens forfattere rekreation og fordybelse. FOTOS: JENS MALLING

Trods deportation nåede Kotjar og andre store Sovjet-arkitekter at rejse forfinede bygninger.

NKVDs hovedkvarter i Jerevan – en bygning
han selv havde tegnet få år forinden. Derefter
blev han sendt i sibirisk eksil og kunne først
vende tilbage til Armenien i 1954.
»Når man læser de skrifter, de efterlader,
forstår man, at Kotjar og arkitektkolleger som
Mikael Masmanjan og Karo Alabjan var radikale
bolsjevikker. De arbejdede aktivt sammen med
andre dele af intelligentsiaen – digtere, forfattere,
malere – om at gennemføre deres projekter og
derigennem ændre samfundet. På den måde var
de højst idealistiske,« siger Arevsjatjan.
Fængslingerne og forvisningerne blev et afbræk, men avantgardisterne holdt fast, forklarer
Arevsjatjan.
»Efter at være kommet tilbage fra Sibirien
holdt de lidt lavere profil og råbte ikke så højt op
om deres ideer i offentligheden, men fortsatte

den tendens. Desuden har forskere fra
Architekturzentrum Wien som de første lavet
omfattende research på området, som mundede
ud i bogen Soviet Modernism 1955-1991, samt
en udstilling i den østrigske hovedstad i slutningen af 2012.
Projekterne er alle lavet af vesteuropæere, men
ifølge Arevsjatjan begynder borgere i de tidligere
sovjetrepublikker ligeledes at genopdage kvaliteterne i denne form for arkitektur, hvor den ellers
i stor stil enten er blevet ignoreret eller revet ned
i de 21 år, der er gået, siden unionen brød sammen. Arevsjatjan har en idé om hvorfor:
»Der er en ny udvikling i gang i de lande.
Den indebærer, at attituder over for den sovjetiske fortid differentieres. Det står i modsætning
til 1990erne, hvor der var udbredte og meget
ensidige antisovjetiske følelser. I disse år revurde-
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rer mange det socialistisk modernistiske projekt
på ny. De genovervejer den sovjetiske erfaring.
En klar fornemmelse af, hvad samfundet fik, og
hvad det tabte ved overgangen fra én type social
struktur til en anden, er ved at fortætte sig.«
Han peger på, at mange armeniere stadig
har den sovjetiske periode klart i erindringen.
Efterhånden går det op for dem, hvad det egentlig betyder, når samfundet mister bærende principper om egalitarisme og social retfærdighed.
»Omend de over tid fandt ekstremt ambivalente udtryk, var det værdier, som var fremherskende
i Sovjetunionen,« siger Arevsjatjan.
Inden for arkitekturen indebar det, at man
byggede for almenvellet. Der blev bygget med
offentlig støtte. Projekterne havde tydelige sociale
bestemmelser og funktioner. De var møntet på,
at alle skulle have adgang til biblioteker, teatre,
koncerter, undervisning og hospitaler. Det udgør
en modsætning til i dag.
»Alle visioner om en social tilgang til arkitektur
er væk. Interessen i den slags projekter er forduftet. I stedet opfører nyligt opståede eliter, hvad
der er profitabelt. Bygningerne tjener private og
koncerners snævre interesser,« siger Arevsjatjan.

givelserne på en ny, direkte og næsten aggressiv
måde. Den udtrykker transparens og lethed.
Hvis man ikke med det samme lægger mærke
til den smukt udformede betonsøjle forneden,
ser den ud til at svæve. Tidens nye muligheder
skal udforskes og udleves. Det spores tydeligt i
måden, bygningen er udformet på.«
Kotjar selv kendte alt til den massive repression, der gik forud i årene under Stalin. Som
arkitekt var han en del af den sovjetiske avantgarde-bevægelse i slutningen af 1920rne og starten af
1930rne. Hang til sociale eksperimenter og behov
for kunstnerisk frihed gjorde dog, at avantgarden
faldt i unåde, da den berygtede diktator strammede grebet om magten i landet. Kotjar blev
fængslet og afhørt i 1937 i efterretningstjenesten

alligevel deres arbejde ad samme linje som tidligere. De indså, at de kun havde en kort periode i
historien til rådighed, og den skulle udnyttes. De
ville give deres erfaringer og ideer videre til en ny
generation. Det lykkedes gennem de bygninger,
de efterlader.«
RUBEN Arevsjatjan har de seneste år bemærket
en stigende interesse for sovjetisk moderne arkitektur. De særlige konstruktioner findes ikke blot
i Armenien, men i alle de tidligere republikker,
hvor store forskelle i byggestil og udsmykning
vidner om USSRs kulturelle og etniske mangfoldighed.
Fotobøgerne Socialist Modernism af Roman
Bezjak og Cosmic Communist Constructions
Photographed af Frederic Chaubin, der
begge udkom i 2011, er med til at bekræfte
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polarisering af landet. De er eksempel på, at
bevarelsen af den senmoderne arkitekturarv
og forsvaret af det offentlige rum er tæt forbundet. Diskussionen og holdningerne til
bygningerne bliver pludselig politiske,« siger
Arevsjatjan.
»Særligt unge, som måske er født efter
sammenbruddet, finder tilbage til principperne i den tidligere sociale struktur ved
at forholde sig til dens efterladenskaber på en
ny måde.«
Ifølge Arevsjatjan har genfortolkningen af
den sovjetiske arkitektur intet med nostalgi eller
revanchisme at gøre.
»Det handler absolut ikke om at romantisere.
Det handler mere om at udvikle en kritisk sans
for at forstå fortidens fejltrin og vildveje, såvel
som nutidens.«

Anne Marie Carl-Nielsen
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