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Konstruktivisme. Enestående sovjetisk arkitektur fra 1920rne går under i byggeboom i Aserbajdsjans hovedstad.

Olieprofittens byggeaffald

B

Et veludviklet sporvognsnet forbandt dengang kvarteret
med resten af byen. Parken mellem hovedstrøgets spor var
indtænkt som en del af det urbane design. Boligerne var
særlig populære blandt Bakus mange armenske indbyggere. Hele denne befolkningsgruppe måtte dog flygte i
starten af 1990erne, da krigen mellem Aserbajdsjan og
Armenien om Nagorno-Karabakh brød ud som konsekvens
af Sovjetunionens tiltagende opløsning. Kvarterets nye navn,
udskiftningen af beboerne og nedlæggelsen af sporvognslinjerne er ikke de eneste forandringer, der er overgået området.

Af JENS MALLING

AKU – Lyden af trykluftbor hamrer
gennem trafikken. Flittige lastbiler
drøner rundt med byggematerialer,
og svejsegnister sprøjter mellem
nyligt opstillede betonelementer.
Aserbajdsjans hovedstad Baku er en
stor byggeplads i disse år.
Midt i al aktiviteten og forvirringen er det stadig muligt at få øje
på nogle få meget særlige konstruktioner. Glemte, gamle,
afskallede står de lidt endnu og minder om en helt anden tid.
I Sovjetunionens første årti havde man endnu ikke teknologi eller materialer til at bygge så højt. Derfor giver Bakus
avantgarde-arkitektur ved første øjekast et lidt undseligt
indtryk, som den står indeklemt mellem de nye skyskrabere.
Men nogle skridt tættere på åbenbares det, at æstetikken
er af en helt anden kaliber end kontordomicilerne, luksuslejlighederne og shoppingcentrene. Fremsynede arkitekter som
Semen Pen og Vesnin-brødrene valfartede til byen i anden
halvdel af 1920rne og oversåede den med bygninger i en helt
ny stil: konstruktivisme. Den var kendetegnet ved samspil
mellem og kombination af helt simple geometriske former:
trekanter, cirkler, kvadrater.
Russiske avantgarde-kunstnere som Kasimir Malevitj og
Vasilij Kandinskij havde i årene forinden eksperimenteret
med en lignende tilgang i maleriet. Nu overførte arkitekterne deres radikale ideer til byggeriet i den nye sovjetstat. En
grundlæggende tanke var, at form og funktion ikke kunne
adskilles. Derfor skrællede de al dekoration væk. Udsmykning
var overflødig, dekadent og et meningsløst levn fra det tidligere borgerlige samfund.
Konstruktivisme var vidt udbredt i Sovjetunionens vigtigste
byer Moskva og Leningrad, men bemærkelsesværdige projekter blev også realiseret i imperiets periferi. Således blev Baku
et af de vigtigste steder for denne type arkitektur. Udviklet
på den indflydelsesrige VKhUTEMAS-skole i Moskva af
foregangsmænd som Vladimir Tatlin og Konstantin Melnikov
har stilen mange lighedspunkter med tysk Bauhaus og skandinavisk funktionalisme. De bygninger, som myndighederne
i Aserbajdsjan river ned i disse år, kan sammenlignes med
meget af det, Arne Jacobsen lavede i Danmark.
Efter ankomst med toget står besøgende i Baku hurtigt over
for et af de mest bemærkelsesværdige eksempler på stilarten,
nemlig Aserbajdsjans Statslige Olieakademi fra 1932. Det
ligger lige over for hovedbanegården og metrostationen 28.
Maj. Særlig vellykket er det afrundede frontparti på hjørnet af
Dilara Alijeva-gaden. Strømlinet og kraftfuldt hiver det resten
af bygningen med ind i fremtiden. Undervejs ledes tankerne
hen på en Ronson-lighter eller et af de amerikanske Pioneer
Zephyr-tog, så det er lige før, streger fra farten kommer til syne
hen langs rækkerne af vinduer.
Samtidig fremstår værket – tegnet af de lokale arkitekter
Mikael Usejnov og Sadykh Dadasjev – lyst, luftigt og let. Med
til at formidle denne følelse er en fire etager høj væg af glas,
hvorigennem en vindeltrappe løfter sig opad i sin spiral.
Desværre er der en kras modsætning mellem formgivningens høje kvalitet og bygningens rystende dårlige forfatning.
Den fremtidstro og optimisme, der gennemsyrer murværket
– og som konstruktivismen har iboende, da det gjaldt om at
indfri Den Russiske Revolutions løfte om et bedre samfund –
er bogstaveligt talt blegnet en del.
Facaden må oprindeligt have været i en varm lysegul, men
hærges nu af store spættede områder. Pudsen skaller og danner
mønstre af forfald og misligholdelse. Fugt og ælde hjemsøger
undersiden af de smukke balkoner og kommer til syne som
mørke, faretruende plamager.
Bygningens dage er ved at være talte, så den må vige den
attraktive grund for endnu et oliefinansieret prestigeprojekt.
Der er allerede snak om, at akademiet skal rykke ud af byen
og ind i nye faciliteter. Desuden er bygherrer berygtede for
deres respektløshed over for Bakus historie. Adskillige værker af
fremtrædende avantgarde-arkitekter er de seneste år endt som
støvede murbrokker i hjørnet af en ny byggetomt. Det drejer sig
blandt andet om Hotel Intourist fra 1934 af Aleksej Sjtjusev og
sportsklubben Dynamo fra 1930 af Konstantin Sentjikhin.
Arkitekten Semen Pens iøjnefaldende Pressepalads ikke
langt fra den gamle bymur husede oprindeligt trykkerier,
forlag og redaktionslokaler. Det stod færdigt i 1932. Den del
af komplekset, som Standard Bank nu har overtaget, er blevet
renoveret. Resten – særligt bagsiden – er i en fremskreden
tilstand af forfald og tilsyneladende laissez faire-nedrivning.
Tæt på en overdimensioneret flagstang med et 70 gange 35
meter stort aserbajdsjansk flag og den nye Krystalsal, der lagde
rammer om Det Europæiske Melodi Grand Prix i 2012, ligger
den såkaldte Villa Petrolia II stadig. Det tidligere kulturpalads
går dog en højst usikker fremtid i møde. Bygningen af Vesninbrødrene – planlagt og bygget mellem 1928 og 1931 – har de
seneste år været British Petroleums hovedkvarter i Baku, men
koncernen har bygget nyt og er på vej ud. Det får mange til at
frygte, at myndighederne går med planer om nedrivning.
I Baku er der ingen tradition for at værdsætte denne form
for arkitektur, som blev opført vidt og bredt på tiden, hvor

den nye sovjetregering for alvor gik i gang med at udvinde
Aserbajdsjans enorme olieressourcer og gøre byen til et vigtigt
industricenter i Kaukasus. Projekterne var først og fremmest
målrettet oliearbejderne. De havde tidligere levet under kummerlige forhold, mens udenlandske magnater som Alphonse
Rothschild og Nobel-brødrene skabte formuer og overgik
hinanden i at opføre overdådige palæer på eksklusive adresser
rundt omkring i byen.
Med bolsjevikkerne ved magten skulle olierigdommene nu
tilfalde folket. Produktionen blev nationaliseret, og den konstruktivistiske arkitektur var en del af et omfattende program,
der gav arbejderne anstændige social- og boligforhold.
Således skød talrige banebrydende strukturer frem i bybilledet: sportsklubber, fælleskøkkener og kulturpaladser. Det
var faciliteter med helt nye samfundsmæssige funktioner. De
skulle bidrage til at virkeliggøre værdierne i den unge sovjetstat. På den baggrund udvikledes konstruktivismen som en
nødvendig og radikalt anderledes stilart med et klart idealistisk og socialt sigte.

Flere bydele i Baku blev planlagt efter disse principper.
Blandt andet området omkring det nuværende Koala Park. Da
det tog form i midten af 1920rne, kom det i folkemunde til
at hedde Ermanikand, som betyder »den armenske landsby«.
Adskillige arbejderboliger blev udført her under vejledning af
arkitekterne Anatolij Samojlov og Aleksandr Ivanitskij.
Når man går en tur her i dag, kan man stadig danne sig
et indtryk af, hvordan det må have set ud dengang, og hvad
tidlig modernistisk byplanlægning i dens sovjetiske variant
indebar. Et par af de tre-fire-etagers ejendomme står stadig
som, da de lige var blevet bygget. Flere med karakteristiske
cirkelformede vinduer og skarpe trekantede balkoner. Lange
sektioner af glas over hoveddørene markerer, hvor trappeopgangene rejser sig.
Hotel Mugan skilte sig tidligere særligt ud med sine helt
stramme vandrette linjer og bare flader, men et højhus af nyere
dato indtager grunden, hvor det stod. Hotellet kendes nu kun
fra historiske billeder fra tiden omkring 1927, hvor det blev
opført.

Pressepaladset af Semen Pen stod færdigt i retlinet potens i 1934. Nu forfalder bygningen og nærmer sig nedrivning.

På SVT2 i aften

“HAPPY END”
FILM. Se med når SVT2 sender den svenske spillefilm fra 2011,
som Kim Fupz Aakeson har skrevet manuskript til. Vi møder fem
personer, som alle står overfor et afgørende valg i livet og på
forunderlig vis, krydser deres veje hinanden. Filmen har høstet
flere priser, for eksempel vandt Ann Petrén en Guldbagge
for Bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i
filmen i 2012.

Foto: SVT press, Happy End, Zentropa
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Aserbajdsjans Statslige Olieakademi fra 1932: frontparti med kurs mod fremtiden. I dag får pudsen lov at skalle af.

En fremskreden og højst ejendommelig udvikling er i
gang, som har direkte med den enestående arkitektur
at gøre. Foretagsom hamren og banken høres inde bag
flere stilladser. Husene i det tidligere Ermanikand får
nye facader. I processen dekoreres de tungt med en slags
stuk og paneler uden nogen funktion. Flere males i
forskellige skarpe farver, der står i kontrast til den tidligere
hvide. Enkelte får sågar monteret besynderlige pseudoklassicistiske søjler, karnapper og spir. Som den endegyldige
reaktion mod det, arkitekturen udtrykker, tildækker
bygherrer dens overlegne æstetik og skjuler dermed
bygningernes idealistiske potentiale.
Trenden med at pynte og udsmykke strider mod alt, hvad
avantgarde-arkitekterne ville med deres værker. Lokale eksperter i arkitektur undrer sig og forarges over fænomenet, der
medfører, at bygningerne er umulige at genkende bagefter.
En del af forklaringen på myndighedernes trang til at skjule
og ødelægge avantgarde-bevægelsens rige arv i Baku kan
hænge sammen med en mere generel udvikling i samfundet.
Bevæbnet med stærk nationalistisk retorik, mediecensur, umådelige olierigdomme og den nyeste teknologi til overvågning af
befolkningen har et udpræget korrupt regime med præsident
Ilham Alijev i spidsen de seneste år gjort Aserbajdsjan til et af
de mest autoritære postsovjetiske lande.
Fordi profitten fra olien – ligesom på Rothschild og Nobels
tid – fordeles meget ulige i samfundet, er styrets privilegerede
repræsentanter ikke interesserede i at genoplive ideer om egalitarisme og social retfærdighed, som Sjtjusev og Vesnin’erne
udtrykker i deres værker. De nye facader i Koala Park og alle
nedrivningerne kan ses som en proces, hvor aspirationer om
noget sådant fjernes fra det offentlige rum og den kollektive
bevidsthed.
Forhåbninger om at frede og bevare den hastigt svindende
bestand af konstruktivistisk arkitektur i Baku synes ubegrundede.
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