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sempel cafeer og spillehaller, i 80ernes Japan en udpræget
tendens til at indrette sig i spektakulære rammer. „Denne
bygning har aldrig haft nogensomhelst logisk forbindelse
med hverken grundens betingelser eller det omgivende
miljø,“ skriver Shin Takamatsu om Ark: „Det er, som var en
ukendt mekanisme, der genererer ren energi, pludselig
kommet til syne. Og derfor kunne den indflydelse, bygningen ville få på sine omgivelser, ikke udmåles nøjagtigt. Således blev dette stykke kontekstuelt uforsvarlige arkitektur
gennem sin fremtræden som mekanisk form en revolutionerende provokation for byen. Måske jeg i virkeligheden er
ingeniør og ikke arkitekt.“146
„Ark er mere maskine end arkitektur,“ skriver Pierre
Goulet: „mere understel end fundament, mere beholder
end rum, mere indtag og udtag end lysåbninger. Den omhyggelige måde, hvorpå åbningerne er fastboltet, synes at
indicere et stort overtryk i det indre, eller omvendt er det
måske en eller anden form for undervandsbåd. Hvert stag
er forstærket med hjørnebeslag, hver komponent er omhyggeligt fastnaglet, hver åbning solidt fastboltet. Placeret
ved en travl korsvej, med fodgængerbro og jernbanestation
og et mylder af luftledninger, signaler, en jernbaneoverskæring og en tankstation synes Ark ikke desto mindre fuldstændigt hjemme - om nogen forskel, virker den måske lidt
mere ordnet, fortættet og hensigtsmæssig!“147
I tiden efter Origin I træder en stærk optagethed af det
sene 1800-tals maskinformer voldsomt frem i Takamatsus
bygninger. Ikke bare aksler, trykstænger, trækstænger, kedler, damptromler og ventiler, men også maritime detaljer
som luger og koøjer bliver motiver i Takamatsus stadig
flere projekter, som han transformerer til veritable begærsmaskiner. De maskinelle referencer står også tydeligt frem
i Origin III, men ses i sin mest direkte og rå form ud over
i Ark også i Pharao (1984), en anden, næsten samtidig
tandlægeklinik. Cris Fawcett så først Pharao som en selvmordsmaskine, men kom senere i tvivl, om det snarere var
en indretning, der definitivt skulle udkonkurrere jævnaldrende arkitektkolleger.148
Fascinationen af råstyrken i den tidlige industrialiserings
store maskiners synlige kraftoverførsler med blanke cylindre, voldsomt dimensionerede, stadigt kværnende stemp-

ler og trykstænger går næsten over gevind i Week (1986),
en lille kommerciel bygning i det nordlige Kyoto, som
blandt andet rummer café og modebutikker. Week er som
et kæmpeforstørret urværk, med højrøde, blanke metaldele udenpå den rå betonbygning; som forgrovet legetøj
for hushøje kæmper, der med overdimensionerede svensknøgler kan samle vore byer og skille dem ad igen efter
forgodtbefindende.149 Bygningens øverste vindue fremmaner associationer til et vildt og utæmmet kattedyr, der
stirrer ud over Kitayama-dori, den gade i Kyotos nordlige
forstæder, der de senere år har udviklet sig til Fashion

Street. Målrettet et ungt publikum er café efter café og
butik efter butik skudt op her, alle med spektakulær fremtræden og ofte designet af kendte arkitekter. Alene Takamatsu har tegnet fire markante bygninger langs Fashion
Street. Det er, udover Week (1986), Ining 23 (1987), Oxy
(1989) og Syntax (1990).
Hvor Takamatsus tidlige maskiner stampede, kværnede
og knuste med rent mekanisk kraft, så blev de senere udrustet med en række knivskarpe aggregater.Takamatsu har
været meget optaget af det myteomspundne og feticherede samurai-sværd og medregner tydeligvis udstillings-
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objektet Killing Moon (1986), en sabel eller et samuraisværd, blandt sine bygningsværker. Origin III (1986) hører
med sin knivskarpe gestik i alle verdenshjørner til blandt
Takamatsus tidligste skæremaskiner - som måtte den beskyttes af kolossale, indmurede glasskår og barberblade.
Frem mod 1990 blev Takamatsus bygninger stadig skarpere, med lodrette knivsægge i bygningens fulde højde,
ofte direkte rettet mod den ankommende. Syntax (1990)150
er med sine utvetydige associationer til nyhvæssede skarpretterøkser i kæmpestørrelse indbegrebet af Takamatsus
skærende maskiner - med det sønderdelende, det f læn-

sende, det gennempløjende, det huggende og det operative snit, som på én gang kan læge og på et øjeblik skille liv
og død. Knivsæggen er den mekaniske krafts ultimative
fortættethed. Den repræsenterer i forhold til dampmaskinens simple råstyrke en kontrolleret, fokuseret kraft - en
tilbageholdt styrke af plutonisk Kali-agtig natur.151
„Maskinformerne kan dække over en hemmelig fjendtlighed overfor selvet og en selvdestruktiv impuls,“ skriver
Miyake: „Denne aggressivitet er antydet med udtryk som
‘dødsmaskiner’ og ‘selvmordsmaskiner,’ som dukkede op i
hans skriverier.“152 Mens mange arkitekter i slutningen af
70erne var optaget af semiotiske dekodninger af arkitekturens og byens tegn, var Shin Takamatsu optaget af problemerne omkring det underbevidste.153 Hvad var byens
og bygningens psykiske rum? Hvordan modsvarede arkitekturen vores behovs- og begærsnatur? Hvori lå arkitekturens kraft? Hans tilbagevendende kredsen om maskinen
som motiv fandt i høj grad inspiration og genklang i bogen
Anti-Oedipus. „Begærsmaskiner er binære maskiner, som
adlyder binære love eller regelsæt, der styrer [vore] associationer: en maskine er altid parret (coupled) med en anden,“ skriver Gilles Deleuze og Félix Guattari i Anti-Oedipus: Hver flow-producerende maskine er forbundet med
en anden maskine, der afbryder eller aftapper en del af
dette flow, som for eksempel forholdet mellem brystet og
munden. Begæret får disse strømme til at flyde, mens det
selv omvendt flyder og bryder disse strømme.154
I Anti-Oedipus’ perspektiv er vores kulturskabte omgivelser som én stor begærsmaskine, og maskinbilleder
som cølibatmaskinen, den autoerotiske, den automatiske,
den jomfruelige osv. maskine f lorerer i afdækningen af
menneskets uafladeligt kværnende, uafvendelige driftnatur,
som styrer os langt stærkere end vores dagsbevidstheds
tilsyneladende velordnede selvbillede umiddelbart vil lade
os vide.
I et appendiks til Anti-Oedipus analyseres Takamatsus
arkitektur som døds- og begærsmaskiner. De er „ikke form,
udstrækning, repræsentation eller projektion. De er ren,
cirkulær intensitet.“155 „Dette er et vigtigt punkt,“ skriver
Riichi Miyake: „Det antyder at Takamatsu, med hans flittige brug af maskinmotiver, ikke bare har at gøre med fan-

tasi eller psykologiske tilstande. Han går ind i maskinens
essentielle karakter.“156
„Hvad var det præcist, der drev Takamatsu til sådanne
handlinger? Hvad gjorde ham til slave af begær smaskinerne?“ spørger Miyake og fortsætter: „Der er intet moderligt i en begærsmaskine. Maskinen skærer sig selv fri fra det
mødrende samfund og når den ‘antioedipale’ tilstand som
beskrevet af antifreudianerne. Fjendtlighed overfor feminine ting og fraværet af moderen var i virkeligheden basale
temaer i hans arkitektur. Moderens død i 1979 var noget,
han rugede over, indtil oplevelsen fyldte [alt i] hans bevidsthed og nåede en eksplosiv kraft. Den mødrende tilstedeværelse var transformeret til materie, og al blidhed og
blødhed og al varm omfavnelse forsvandt. I dette øjeblik
var alt overført til maskinen og tilværelsen gjort udholdelig kun af anspændtheden implicit i materiens bevægelser
(the workings of matter). Dette sætter os i stand til at forstå den ubærlige rift i hans bygninger, en kløft i bevidsthed
fyldt af kun apati og tavshed. Under betingelser, hvor han
ved en fejltagelse kunne være forfaldet til perversion, tog
han afsked med sin mor af krop og ånd og gav sig hen til
maskinens nydelser.“157
„For mig er en kommerciel bygning som et tempel, hvilket dog ikke er det samme som at sige, at Kommercialismen er Guds genfødsel,“ skriver Takamatsu: „Det kommercielle rum er i sin yderste konsekvens et rum for at sublimere og udfri os fra alle vores ønsker og krav, og det er
denne type af rum, som er udstyret med den rette type
festlige kvaliteter, der gør det fuldstændig lig en nutidig
helligdom.“ Dette indebærer dog ikke for Takamatsu, at
„vore dages overforbrug er den mest logiske adfærd for at
bringe os nær Gud.“158
Takamatsu „bevæger sig i sine bestræbelser på arkitektur
bevidst ind i en mørkets verden, hvor lyset er forsvundet
og vejen frem er usikker; han fremdrager figurer, der lurer
dybt i menneskets bevidsthed,“ skriver Miyake.159 Det opleves som om, at Shin Takamatsu i sit arbejde med arkitektur kommer i berøring med meget dybtliggende mønstre i
sin psyke - som reflekterede hans bygninger, med deres
manende, mørke og let anspændte udstråling, sjælelige
prægninger og tilstande, vi gennemlever allerede under
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fødslen - som havde han gennemlevet en måske særlig
voldsom fødsel.
En af de ansatte ved Hinaya sagde om Origin III, at det
var som om, hvis man søgte at røre ved bygningen og lod
sin hånd glide hen over, så måtte man uvilkårligt trække
den til sig igen for ikke at få stød eller skære sig. Jeg fortalte så om Stanislav Grof og hans perinatale faser, som han
ikke kendte til. Men han nikkede genkendende til det kompresserede, det indestængte og det tilbageholdte. Der var
masser af smerte i hans bygninger, sagde han.160
Stanislav Grof udgav midt i 70erne en serie bøger, der på
dansk blev udgivet som Den indre rejse. Her opstillede han
fire perinatale faser - fire matricer eller stadier i fosterets
oplevelse af fødslen - hvortil en række meget voldsomme
og yderst dramatiske følelseskomplekser kunne tilbageføres.161 „Perinatale oplevelser udgør et meget vigtigt skæringspunkt mellem individualpsykologi og transpersonel
psykologi, eller for den sags skyld mellem psykologi og
psykopatologi på den ene side og religion på den anden.
..... Disse oplevelser s intensitet overskrider alt, hvad der
sædvanligvis anses for at være individets oplevelsesgrænser,“ skriver Grof: „Endvidere udgør andre typer af klart
transpersonelle oplevelser, såsom evolutionære erindringer, elementer fra det kollektive ubevidste og visse jungianske arketyper, hyppigt en integreret del af de perinatale
matricer.“162
Sidst i 70erne havde jeg med stor interesse læst Den
indre rejse. 15 år senere havde jeg en stærkt déja-vu-agtig
oplevelse ved et seminar med Stanislav Grof, hvor han
blandt andet gennemgik de fire perinatale faser. I de mellemliggende år havde han opbygget et stort billedmateriale, hvor mennesker med kunstnerisk udtryksevne havde
skildret udviklingsforløbet i deres arbejde med materiale
fra disse perinatale lag. Da Grof gennemgik den anden og
tredje perinatale fase, formeligt vældede mine hidtil uplacerbare oplevelser af Takamatsus særegne arkitektur
frem.163 Takamatsus arkitektoniske gestalter ramte præcist
ind i arketypiske billeder af den fase af fødslen, hvor vi uvisse om vores videre skæbne og endegyldigt tabte for
moderkagens paradisiske tilstand - udsættes for enorme
kræfter: Vi æltes, klemmes, trykkes igennem mørke kana-

ler, presses vedholdende af maskinelt rytmiske, næsten
knusende veer, og stadig har vi ikke set lyset, forløsningen,
åbningen til livet forude.
„Kravet om at genoprette den totale behovsopfyldelses
tilstand, som den engang blev oplevet i livmoderen, viser
sig at være ethvert menneskes stærkeste motivationskraft,“
fortæller en psykiater om sin regression til oplevelsen af
sin egen fostertilstand. 164 Den første perinatale fase er med nuanceringer betinget af moderens tilstand - gennemgående en oplevelse af paradisiske tilstande og kosmisk
samhørighed.

I den anden perinatale fase „trænger livmodersammentrækningerne sig ind på fosteret, men livmoderhalsen er
lukket, og vejen ud er endnu ikke åben. Moderen og barnet
er en kilde til smerte for hinanden og er i en tilstand af
biologisk modsætning og konflikt,“ skriver Grof. Den anden matrice rummer en „karakteristisk spirituel oplevelse
af ‘ingen vej ud’ eller ‘helvede.’ Personen føler sig indelukket i en klaustrofobisk verden og oplever utrolige fysiske
og psykiske pinsler. ..... Denne situation er karakteristisk
absolut uudholdelig og forekommer samtidig uden ende
og håbløs; der kan ikke ses nogen flugtmulighed, hverken
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i tid eller rum. Ofte føler personen, at endog ikke selvmord
ville afslutte situationen og bringe lettelse.“ 165
Bevidstheden om døden og dødeligheden som uomtvistelig realitet er stærkt nærværende i den anden perinatale
fase, og Grof beskriver en person, der hyppigt kæder „fødselspinen og dødspinen sammen, hvilket yderligere forstærker hans nihilisme. I en sådan situation oplever han
det, som om han dør i nuet og bliver dybt optaget af verdensundergangs-forestillinger.“166 „Et andet typisk visionsområde, der hænger sammen med denne perinatale matrice, indeholder den umenneskelige, groteske og bizarre

verden af automater, robotter og mekaniske tingester,“167
skriver Grof, og dette har en dyb og præcis resonans i
Takamatsus bygninger op gennem 80erne.
Under den tredje perinatale fase - der klinisk set er forbundet med livmoderhalsens åbning og selve passagen
igennem livmoderen - intensiveres lidelsen og spændingerne „langt hinsides det niveau, personen førhen anså for
at være menneskeligt muligt. Når [personen] når den absolutte oplevelsesmæssige grænse, ophører situationen med
at have lidelsens og pinens kvalitet; oplevelsen forandrer
sig da til en vild, ekstatisk henrykkelse af kosmisk størrel-

Shin Takamatsu: Syntax, facade mod Fashion Street i det nordlige Kyoto (1990)

sesorden der kunne kaldes ‘vulkansk ekstase,’“ skriver
Grof: „I den ‘vulkanske ekstase’s tilstand smelter forskellige modsatrettede fornemmelser og følelser sammen til ét
samlet kompleks, der synes at indeholde yderlighederne i
alle den menneskelige oplevelses mulige dimensioner.
Smerte og intens lidelse kan ikke adskilles fra den yderste
lyst, skarp hede ikke fra frysende kulde, morderisk aggression ikke fra lidenskabelig kærlighed, livstruende angst
ikke fra religiøs henrykkelse og dødspinen ikke fra ekstasen ved at blive født.“168
„Det sadomasochistiske element er et fremherskende og
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konstant træk ved oplevelser, der hænger sammen med
tredje perinatale matr ice,“ fortsætter Grof: „Serierne af
scener, der ledsages af enorme udladninger af ødelæggende og selvødelæggende impulser og energier kan være så
kraftfyldte, at personerne kalder dem ‘sadomasochistiske
orgier.’ De indeholder pinsler og grusomheder af alle slags,
bestialske mord og massehenrettelser, voldsomme slag og
revolutioner, udryddelsesekspeditioner ... lemlæstelser og
selvlemlæstelser hos religiøse fanatikere ... blodige ritualofringer eller selv-ofringer, kamikaze-fænomenet, forskellige rædselsvækkende former for blodige selvmord eller

meningsløs nedsla gtning af dyr.“ 169 Læsningen af Grofs
nøgleord for anden og tredje perinatale matrice synes samtidig at være en yderst præcis atlæsning af Takamatsus
begærsmaskiner.
Den fjerde perinatale fase - med livmoderen passeret,
hvor en selvstændig biologisk eksistens indledes - er forbundet med stærke følelser af forløsning, afspænding og
udfrielse. I slutningen af dette kapitel vil vi se nærmere på,
hvordan Takamatsus arkitektur fra omkring 1990 bliver
blidere, mindre anspændt, mindre maskinelt fikseret og
mindre knugende - mere forløst, afspændt og udfriet - som
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havde han forløst de voldsomme tilstande i anden og tredje perinatale fase, hvis virkelighed næsten havde været en
besættelse op gennem 80erne.
Efter en sådan perinatal aflæsning tilbagestår en række
spørgsmål. Er arkitektur et hensigtsmæssigt medie for afdækningen og forløsningen af sådanne perinatalt funderede konstitutioner, og er de mange brugere af Takamatsus
efterhånden mere end hundrede bygninger tjent med en
sådan proces’ efterladenskaber?
Til det første må vi ræsonnere, at terapi uden terapeuter
(med dybeste respekt for terapi og terapeuter) er et kultu-
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relt sundhedstegn, samt at alle arbejdsrum potentielt, med
den rette tilgang, har dette forløsende potentiale. Men samtidig må vi tro på og fordre af hver enkelt, at inddragelsen
af denne dimension af arbejdet ikke medfører nogen svækkelse af arbejdsresultatet.Til det andet må man resignere,
at der har været bygherrer og brugere, der hele forløbet
igennem har ladet sig fascinere og besnære af Shin Takamatsus selvoptagede former uden tilsyneladende at give
ham noget substantielt korrigerende modspil; men at han
hele processen igennem har løst både sine indre og ydre
opgaver på et usvigeligt højt kunstnerisk niveau. Det må

forblive en trossag, men Takamatsu kunne, hvis han havde
været stillet overfor et sådant substantielt korrigerende
modspil, have gennemløbet en tilsvarende psykisk proces
med anderledes menneskelige arkitektoniske resultater til
følge.170
Med Kirin Plaza Osaka (1987) opnåede Takamatsu et
definitivt gennembrud som designer af kommerciel arkitektur. Kirin Plaza er opført i Shinsaibashi, et af Osakas
mest hektiske downtown-kvarterer, og er blevet et af byens vartegn og turistattraktioner. Kirin Plaza demonstrerer hans arkitekturs forbløffende evne til at fremstå mar-

kant og afklaret selv i de mest vildtvoksende storbysammenhænge. Med sine enorme neonudladninger er Shinsaibashi et af Japans mest frenetisk signalmættede bydannelser: Fiskerestauranter med viftende krabbekløer hen
over hele facaden og enorme sørøverskibe indrettet med
barer på dækkene, kolossale lysreklamer med Pepsi og
Supermand i epileptisk dans. Lyd, lys og objekter uophørligt kværnende i en inciterende infernalsk grød. Shinsaibashis bygninger er reduceret til rene signalbærere og fuldstændigt skjult bag gnistrende neonreklamer og gigantiske
TV-skærme i et kaos, hvor de enkelte budskaber fuldstæn-

Detaljer fra bagsiden af Syntax, der er opbygget som ét stort trappeanlæg, hvor knivskarpe gestalter skærer sig op igennem
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ke himmel. Den natlige passerende er snarere end af de
forvirrende farveudladninger tiltrukket af de stoiske hvide
lystårne i Kirin Plaza Osaka.“172
„Denne bygning er et symbol,“ skriver han: „et tårn af
lys, og som sådan er det et monument uden nogen
form.“173 Som i tilfældet med MK Station ville Takamatsu
med Kirin Plaza skabe en moderne udgave af de traditionelle papirlamper, der om aftenen hænges ud under udhængene, med deres „uudgrundelige, blide og milde lys.“
På et tidspunkt i processen gav Takamatsu dog op overfor
„lyset som noget med en abstrakt tilstedeværelse og kom
til at se det som et objekt eller en vilje i sig selv. Det stilfærdige, næsten uopfattelige, men dog blivende resultat af
dette inkonsekvente arbejde var, at ‘lysets vilje’ begyndte at
antage form.“174
„En takamatsusk bygning er én, der kollapser ind i sig
selv på grund af sin egen styrke,“ svarer Takamatsu adspurgt om sine bygningers særkende. „Det er et mørkets
paradoks. Alle arkitektoniske detaljer, former og materialer
bliver rettet indad, indtil presset ved et kritisk punkt bliver
transformeret til udadgående vold. Kirin Plaza repræsenterer mit bedste arbejde i den retning.“175
„Både Origin I og Origin III har været nomineret til
arkitekturpriser, og mange juryer har været her,“ fortæller
Hinayas direktør, Akihiko Izukura: „Det gav god omtale,
men de ventede til Kirin Plaza. Forud for opførelsen af
Kirin Plaza kom Kirin-bryggeriernes direktør hertil sammen med Shin Takamatsu.‘Der er noget frygtelig upraktisk
over hans bygninger,’ svarede jeg: ‘Det vil han sikkert også
lave til jer. Du må ikke bruge ham, han er dygtig, men upraktisk. Hvis det er lige meget, så OK. Kan du acceptere
ham, så OK. Han er en diktator, man må acceptere hans
tegninger eller lade være med at spørge ham.’ I den sidste
ende var Kirin meget tilfredse med resultatet. [Men] Takamatsu [-s arbejder] har ændret sig meget. Han er en meget
interessant arkitekt, der formår at lave noget, som tegner tiden.“176
„Da jeg mødte folkene fra firmaet, havde de ikke nogen
idé om, hvad de ønskede sig,“ fortæller Takamatsu i interviewet med Guillot: „De bad mig om at træffe alle beslutninger. Det er utroligt, de havde absolut ingen idé overho-

dig overdøver hinanden. Midt i alt dette tårner Kirin Plaza
med ophøjet ro.
„Bygningen selv er mørk, kraftfuld og klassisk storslået,“
skriver Pierre Goulet om Kirin Plaza: „Når de fire lysende
tårne ved nattens frembrud tændes, ulmer den som en krystal. Tidligere frembragte stedets myldrende farver ikke
andet end billig effekt, men efter den nye bygning kom op,
er det blevet et juvelskrin, der fremhæver sin gnistrende
juvel indeni. Det er det stærkeste eksempel på arkitekturens kraft, Takamatsu nogensinde har gjort.“171
„Kirin Plaza er en ny udfordrer i reklameslaget,“ skriver
Takamatsu: „Signalerne rundt om Kirin kan være nok så
farverige, men deres hasarderede former og placeringer
gør dem ineffektive overfor Kirins storslåethed. I disse
kaotiske omgivelser forandrer Kirin Plaza sig med solens
cyklus. Gennem dagtimerne bruger Kirin sine enorme
stenblokke til at overmande de skrøbelige bygninger, der
forsøger at omringe den. Omvendt, når natten falder over
Osaka, forandrer Kirin sig til sin anden fase, hvor ... de fire
gigantiske neonstave bliver tændt og illuminerer den mørShin Takamatsu: Kirin Plaza, Osaka. Øverst tv. luftfoto af
nabolaget, se situationsplan p. 220
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mærksom på sig selv, er Kirin-bygningen i Tokyo da også
beregnet som daglig ramme for en stor moderne virksomheds komplekse aktivitetsmønstre.
Arkitekten Toyo Ito, der er omtrent jævnaldrende med
Shin Takamatsu, arbejder på mange måder lige så radikalt
med sine projekter som Takamatsu, men kommer til anderledes lette, næsten æteriske udtryk - hvad Rem Koolhaas
har karakteriseret som lite architecture. 180 Ito lavede i
1987 et lystårn, Tower of Winds, midt på stationspladsen
ved Yokohamas hovedbanegård. En hushøj, transparent
aluminiumscylinder rummende udsugningsanlægget fra
det underjordiske butikscenter, der her som ved alle centrale stationer i Japan er stadig omsiggribende.181 Tårnet er
således åndedrætsorgan for den transfer-kultur, som med
etage på etage ned i dybet af butikker og spisesteder indimellem de kr ydsende undergrundsbaner er ved at omdanne undergrunden til en veritabel schweizerost. I Japans
større byer kan man idag via undergrundsbanerene og
deres vidtforgrenede gangtunnelsystem komme fra bygning til bygning uden at behøve at skulle udendørs.
Dagtimernes store transparente aluminiumscylinder er
efter mørkets frembrud transformeret til et lysorgel, der
visualiserer vejrets dynamik. Variationer i klimaet - regn,
sne, vind og temperatur - aktiverer forskellige lyssætninger.
Tower of Winds udtrykker præcist størrelser, som står udvisket i den moderne bys livsrum. Det vejr - og dermed den
naturens foranderlighed - vi i eskaleret komfort beskyttes
imod, genskabes visuelt nede mellem højhusene som et
sindbillede for storbymennesket.
Da jeg et par år efter opførelsen besøgte Tower of Winds,
stod det kun næsten mål med sin tidsskriftvirkelighed, der
lyste af genialitet og fortryllelse. Tower of Winds var i mellemtiden blevet suppleret med mængder af kulørte lamper
ophængt i stationspladsens træer. På åstedet stod det klart,
at tidsskrifternes skildring måtte have forudsat foto-retouchering eller slukning af nogle af de mange omgivende
neonreklamer. Stilheden i Itos arkitektur er uden tvivl dybere end i Takamatsus, men det forfinede udtryk i Tower
of Winds’ sublime elektroniske poesi havde problemer
med at hævde sig på sit visuelt støjende sted. Det sætter
Shin Takamatsus præstation med Kirin Plaza Osaka i re-

vedet. Jeg måtte endda for en stor del lave programmet.
Alt hvad de ønskede, var en symbolsk bygning. Ikke mere
end det. Jeg af leverede tre på hinanden følgende projekter
til Kirin.“
På grund af bygherren?
„Nej, af mine egne grunde. De kunne lide de to første
projekter, men jeg var ikke selv tilfreds. Hver gang søgte
jeg et nyt og stadigt mere kraftfuldt arkitektonisk symbol.
Til sidst besluttede jeg mig for at bruge neonlyset til dette
design; jeg forestillede mig et lys, der ville være mere kraftfuldt end bygningen selv. Det var den grundlæggende idé
i det sidste forslag.“
Lad os sammenligne den tidligere situation med din
situation i dag. I tilfældet med Origin I synes bygherren
at have været særdeles krævende. Nu, uden tvivl efter
Kirin Plaza, lader du til at have særdeles frie hænder til
at designe dine bygninger. Forholder det sig sådan?
„Bygherren i Origin I modsvarede et bestemt stadie i
min karriere. Nu er tingene anderledes. Firmaerne ved
positivt, at arkitekturen kan hjælpe dem med at øge deres
omsætning. De ønsker at bruge arkitektens berømmelse.
Jeg er opmærksom på, at dette kan være farligt. Interiørdesignere mister i dette spil ofte deres berømmelse ganske
hurtigt.“
Ikke desto mindre er det i dag for en arkitekt en exceptionel situation - specielt fra et europæisk perspektiv - at
arbejde med så meget frihed, er det ikke?
„Den er ganske let at opretholde. Du må blot fortsætte
med at arbejde for forskellige firmaer, aldrig det samme.“177
Shin Takamatsu lader til at tage dette alvorligt, og er
endnu aldrig blevet husarkitekt for noget enkelt firma. Han
har dog senere for Kirin-bryggerierne opført Kirin Headquarters (1995). Samtidig med at Kirin Plaza et er kulminationen af et stadie i Takamatsus arkitektur, foregriber den
et nyt.178 Tager man for eksempel hans bygning for Kirinbryggerierne i Tokyo, fremstår en stilfærdig, næsten klassicistisk ordnet facade - en bygning, der med Takamatsus ord
forholder sig responderende til sine omgivelser og endte
som det diametralt modsatte af Kirin Plaza i Osaka.179
Hvor Kirin Plaza Osaka var rent vartegn, ren gøren opToyo Ito: Tower of Winds, Yokohama (1987)
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lief. Han gennembrød en lysmur af udtryksintensitet, næsten som da David Bowie efter en årrække at have arbejdet
med sine skyggesider i slutningen af 70erne trådte frem i
et afklarethedens tindrende hvide lys, med hundreder,
måske tusinder af skingrende neonrør som eneste scenelys.182 Kirin Plaza Osaka fungerer, selv i fuldt dagslys, og
har det som en konge på sit sted. Så gør det mindre, at
Tower of Winds er lidt splejset og livløs i dagtimerne, og
behøver nattens mørke for rigtigt at føre sig frem. Det forhold gælder mange bygninger i Japan. De lange arbejdsdage medfører alligevel, at de fleste primært oplever byens
rum i mørke. Et mørke gennemtrængt af neon. Et elektrisk
rum. Et i videste forstand kommercielt rum, som i sin natdragt finder en rumlig orden og prægnans, dagslysets åbenbare kaos knapt lod ane.
Shin Takamatsus tegnestue har udviklet sig siden starten
omkring 1980, hvor et projekt som Origin I blev tegnet i
hans egen kælder af kun tre mand. Opgaverne var tidligere
fortrinsvis i Kyoto-området, men efter Kirin Plaza (1987)
blev opgaverne hastigt både større og flere, med bud efter
hans arkitektur dels i mange andre egne af Japan, dels i udlandet. Så opgaverne er i dag geografisk langt mere spredt,
og tegnestuen har åbnet japanske filialer i Tokyo og Shimane, samt en afdeling Berlin.183
Tegnestuen er langt fremme med brugen af computergrafik, både til præsentationstegninger og til videoanimerede projektpræsentationer.184 På en omfattende udstilling,
Shin Takamatsu: Architect, der blev vist i Tokyo og Kyoto
i 1995, var 54 projekter belyst i mange parallelle fremstillingsteknikker: Fra de meget personlige håndskitser og
de mere upersonlige, uhyre præcise præsentationstegninger i blyantslaveringer, som Takamatsu med en forbløffende kontinuitet i udtr ykket har lavet til sine projekter
gennem alle årene, over arbejds- og præsentationsmodeller,
til computergenererede præsentationstegninger og virtuelle projektrundvisninger i avancerede multimedieprodukter. Men selv i de projekter, hvor computeren havde
været mest involveret i arbejdsprocessen, havde håndskitsen tydeligvis stadig en central plads, så Takamatsus
omfattende skitseringer i de indledende faser lader ikke til
at være mindsket på grund af computeren.185
Tower of Winds efter mørkets frembrud. Lyssætningen veksler til stadighed og visualiserer vejrets dynamik
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På denne udstilling blev der også vist en videoanimation af
Earthtechture Sub-1 (1991), et underjordisk hus, hvor
Takamatsu på videoen først præsenterer projektet for derefter at gå ind i tegningerne, som den legendariske kinesiske landskabsmaler, der efter at have malet for øjnene af
kejseren gik ind i sit landskab og forblev borte deri. Vi
oplever dernæst bygningen med hans øjne, dykker ned i
bygningens indre, fire etager og næsten 20 m ned, mens
han viser os rundt og fortæller om Sub-1.186
Earthtechture Sub-1 ligger i Shibuya, et af Tokyos travle
bycentre langs den store Yamanote-jernbanering, men umiddelbart udenfor den høje by. Området er klassificeret
som residential area, hvor det kun er tilladt at bygge i to
etager. Sub-1s løsning, at bygge i dybden, er lige så indlysende som den er radikal. Den åbner tankevækkende
perspektiver for det pladslidende Japan. Byggede man i
udstrakt grad nedad, for blot at have adgangsforhold og
lysindtag på overfladen, så ville den japanske by kunne
etablere en fuldstændig anden fysiognomi, hvor nyt og
gammelt, stort og småt kunne blandes anderledes harmonisk.187 Det er lykkedes på den kun 172 m2 store byggegrund at skabe en smuk skulptur ud af de to lysfangere,
som både dag og nat har en visuelt stærk og poetisk appel.
Endda har man kunnet friholde to tredjedele af arealet til
noget i Tokyo så usædvanligt som et lille offentligt areal.188
Et projekt som dette er i lige så høj grad båret af bygherren, der helt fra begyndelsen støttede op om ideen og har
været indstillet på for enhver pris at realisere den.189
På overf laden er Sub-1 som to udfoldede blomster eller
sommerfuglevinger. De store lysfang associerer helt uanstrengt til noget poetisk - deres polerede stål, glas og granit til trods. „Disse vil være ‘ansigtet’ for dette usynlige kloster, for denne underjordiske pagode, dækket af et trøstesløst landskab,“ skriver Takamatsu.190
Apropos perinatale faser, så er trappen ned fra gaden
forbløffende smal, virkelig en revne i jorden. Ved overfladen er den helt nede omkring 70-75 cm i bredden.Trappeløbet er konisk og udvider sig let nedadtil, men intetsteds
på vej ned ville man kunne passere noget andet menneske.
Man er formelig klemt mellem den anden og tredje matrices kulsorte blankpolerede granitvægge. Men vel inde i
Shin Takamatsu: Earthtechture Sub-1, Shibuya, Tokyo (1991)
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bygningen er der så meget desto mere rummeligt, og qua
sine store hvælvede lysindtag er Sub-1 det lyseste Takamatsu-interiør, jeg har oplevet. Der er, til forskel fra mange
af Takamatsus tidligere maskiner, absolut intet trykkende
eller dystert underjordisk ved den. Er tilværelsen på overfladen den fjerde matrices usikre frihed, så rummer det
indre i Sub-1 stærke genklange af den første perinatale fases paradisiske tilstande.191 Kun det allernederste trappeløbs frithængte, lidt usikkert dirrende trappetrin giver en
lille mindelse om, at vi nærmer os Hades.
Kontorarbejdspladser er sjældent noget at råbe hurra for
i Japan. Pladsforholdene er små og gnidrede, belysningen
klares af lysstofrør og computermonitorer. Inventaret er
Earthtechture Sub-1, snit og plan

Interiør, Sub-1
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ofte lidt forkølet og ikke nødvendigvis designet i samme
århundrede som bygningens ydre. Arkivrum synes ikke at
eksistere eller at blive brugt, så alle flader, borde, gulve osv.
er inddraget til de stadigt voksende bunker af dokumenter.
I Sub-1 sidder man også rimelig tæt, men man føler alligevel, på grund af den gennem alle etagerne løbende lysskakt, at have god plads omkring sig. Det lodrette lysskaft
er på én gang monumentalt og poetisk, og Sub-1 hører faktisk til blandt de mest tiltalende moderne arbejdspladser,
jeg har besøgt i Japan.
Sin lidenhed til trods, rummer Sub-1 f lere mindre firmaer, der alle arbejder med computergrafiske produkter.
Når man således sidder i den lille café på første underetage, så kører der på den store displayskærm stadige serier af højt sofistikerede videoanimationer. Etagen nedenunder er indrettet til undervisningsbrug, og på de nedre
etager brummer et stort antal flittige kæmpeharddiske i
summekor med det kun netop hørbare klimaanlæg. Sub-1
synes endog at have fugtighedsreguleret sit indre, så man
ikke som i de fleste moderne japanske huse får flået sine

Shin Takamatsu: Kunibiki Messe, Matsue (1993)
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slimhinder af knastør ørkenluft. Jeg har ikke set beregninger derpå, men efter al sandsynlighed har Sub-1 qua sin
underjordiskhed et meget lille energibehov til både opvarmning og ikke mindst nedkøling sammenlignet med
overfladens spejlglas-coatede kontorpaladser.
Fra omkring 1990 kan man således iagttage en overraskende udvikling i Shin Takamatsus arkitektur. I takt med at
opgaverne er blevet større og i højere grad lokaliseret i det
åbne landskab, synes den voldsomme anspændthed, der
tidligere prægede stort set alle hans arbejder, næsten fuldstændig at være klinget af. I mange af hans nyere projekter
ses et f lertal af geometriske former frit og ubesværet f lydende i rummet - forunderligt forløste på baggrund af
80ernes indspændthed. Botund Bognar skriver, at mange af
hans seneste bygninger „klart indicerer et skift i paradigme, som ... komplementerer snarere end fuldstændig erstatter de tidligere.“ Om dette nye designmodus skriver
han videre, at det „i langt højere grad end tidligere beror
på en renhed i primære former, og at dets artikulation betoner renfærdighed fremfor det overdrevne.“ 192 Stillet over-

for projekter som Kirin Headquarters (1995) er det som
om, at en arkitekt, der behersker klassicismens sublime dyder, er genfødt. Og med en bygning som Meteor Plaza
(1995), opført hvor en meteor for få år siden faldt til jorden, åbner Takamatsu sin arkitektur i en favnende gestik
mod verdensrummet som for at gribe det næste, der måtte
komme.193
Den tidligere fascination af den mekaniske maskine synes at have bevæget sig til en optagethed af højteknologiske indretninger - fra den tidlige industrialiserings mammutskala til den postindustrielle „maskine“ - hvor et overvældende f lertal af processerne udspiller sig i elektron- og
lysbølgemønstres subsanselige skala. Chips og elektrolytuniverser, printplade- og mainframe-computerassociationer
ses tydeligt i projekter som Kunibiki Messe (1993), en
udstillingsbygning i Matsue, og i ORC, en endnu ikke realiseret research- og uddannelsesbygning for en stor virksomhed i Yokohama.
„Som ved tidligere arbejder lavede jeg i tusindvis af skitser,“ fortæller Shin Takamatsu om tilblivelsen af Kunibiki

Shin Takamatsu: Kirin Headquarters, Tokyo (1995). Se også
modelfoto p. 220
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Messe: „Jeg fandt, at lige meget hvor mange skitser, jeg
gjorde, tumlede jeg med spørgsmålet om formale kræfter
og den måde, disse kræfter burde integreres. Jeg indså
pludselig, at sagen ikke drejede sig om former, men simpelthen om det arkitektoniske program og dets system.“194
„Det program, vi blev præsenteret for efter at være udpeget til opgaven, var på en måde perfekt,“ skriver Takamatsu
i et andet tidsskift: „Komplekse funktionelle krav var systematisk arrangeret med vidunderlig enkelhed, med rumlige
fordringer ned til mindste detalje.“195 Han proklamerer
derefter stolt, at de har løst opgaven uden én fejl i denne
tegnestuens hidtil største opgave på 15.726 m2. Frem for at
måtte afvise den programmerede bygnings byggeprogram
for at kunne fastholde sit frirum til design, var Takamatsu
endelig - efter 15 års arbejde som arkitekt og nærved hundrede projekters realisering - kommet til et sted, hvor han
kunne drage energi, inspiration og arkitektonisk form ud af
en dialog med byggeprogrammet. Han kalder i sin begejstring over processen direkte programmet med dets hierarkiske indordning af alle projektets segmenter for „læren

Shin Takamatsu: Meteor Plaza (1995)

fra den hemmelige bog, de havde modtaget, mens de dybt
havde hengivet sig til dets oversættelse.“196
Men Takamatsu er stadig mere en impulsgivende end en
responderende arkitekt. „Indtil idag har jeg altid startet
med at foreslå et program,“ siger han i et interview i 1993:
„For eksempel hvis jeg bliver bedt om at designe en koncertsal, så spørger jeg ikke hvilken type koncertsal, der er
tale om. Mit forslag vil rumme en idé om, hvad en koncertsal burde være. Hvis ikke dette overholdes, bliver man
[blot] en slags underentreprenør, der gør, hvad man bliver
fortalt. Jeg prøver at begynde hvert nyt projekt ved at
holde en forelæsning for de implicerede parter.“197 Intet
tyder således på, at Takamatsu vil henfalde til den rene kontekstuelle afspejling i sine projekter og stille sig til tåls
med opfyldelsen af de mange forskelligartede udefra kommende fordringer. Han vil til stadighed søge en indre orden
og lade den komme til udfoldelse. Han vil sætte en indre
fuldbyrdelse over en ydre fuldkommenhed.
Takamatsu fortæller i et senere interview,198 at hans projekter har forandret sig gennem tiderne, og at en af de vig-

tigste grunde til dette er projekternes voksende skala. Den
større skala kræver en grundlæggende anden tilgang end
den lille skala: Hvor han i de tidlige, relativt små opgaver
søgte at bibringe sin arkitektur kraft og lade den interferere med omgivelserne, så tenderer det store projekt
mod selv at blive en by. Det store projekt indebærer (en
opmærksomhed på) bevægelsesmønstre, tid, det uventede
og fleksibilitet. Hvor de tidligere bygninger kunne ses som
„maskiner, der producerede kraft,“ så er hans projekter i
dag „maskiner, der producerer tid eller sekvens.“
Senere i samme interview fortæller Takamatsu, at han nu
prøver at indarbejde erfaringerne fra de tidlige, små projekter i den større skala, idet han har indset, at „vekselvirkningen (intercommunication) mellem mennesket og dets
omgivelser er fuldstændig afhængig af skala.“ Takamatsu
ser det som en nødvendighed for fremtidens verden, at
vekselvirkningen mellem arkitektur, menneske og det omgivende miljø vokser. Han forstår her arkitektur og mennesker som organer i levende organismer og siger, at vi må
udvide vores kropsforståelse til at omfatte arkitekturen.199

Shin Takamatsu: Nagasaki Ferry Terminal (1995)
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Obien, det dekorative mavebælte, er en integreret del af kimono-dragten
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