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Grønne elementer er overalt indarbejdede i Sarah networks hospitalsenheder - herover er det de ældste dele af Sarah Networks hovedafdeling, Sarah Brasília, som oprindelig var udformet med præfabrikerede elementer i tankerne, men i den sidste ende blev delvist stedstøbt.

I N T RO D U K T I O N
Sarah Network er et offentligt finansieret pilotprojekt
med hovedkvarter, forsknings- og uddannelsesafdeling i
Brasília, og afdelinger i Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luis og Brasília. Sarah er bygget på
stærke visioner - ikke mindst hvad angår den menneskelige
dimension i hospitalsarbejdet. Målet er at udvikle hospitalsog plejeformer, som kan sikre optimal sundhed for alle 170
millioner brasilianere. Og Sarah har - midt i et Brasília
med et hospitalsvæsen efter amerikansk forbillede med
overvægt af privathospitaler - på fornem vis demonstreret,
at man baseret på offentlige midler kan lave rehabiliteringsarbejde i verdensklasse til en pris, som alle lande vil
have råd til.
Det første Sarah Kubitschek hospital blev indviet i 1960
i den nye hovedstad Brasílias allerførste dage.Visionen om
Sarah Network - eller som det hedder på portugisisk: Rede
Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, et netværk af
hospitaler for bevægelsesapparatet - tog mere præcis form
i 70erne. I 1980 blev et nyt Sarah indviet i Brasília, og Sarah Network har idag 7 enheder rundt omkring i Brasílien
med yderligere enheder under planlægning, opførelse og
ibrugtagelse. Alle er de specialiseret omkring rehabilitering
og sygdomme relateret bevægelsesapparatet, og alle er
de udkrystalliseret af samme stærke akse mellem bygherre og arkitekt, personificeret i Sarahs chefkirurg,
Aloysio Campos da Paz og Sarahs arkitekt: João Filgueiras Lima, oftest blot kaldet Lelé.
Sarah Network er i høj grad blevet hvad det er, fordi
man konsekvent er gået egne veje. Sarah har således
sine helt egne uddannelsesprogrammer og uddannelsesfaciliteter, og arbejdet med sine human ressources
er prioriteret meget højt. Man har ligeledes sin egen udstyrs- og inventarfabrik, man har yderligere sin egen
byggekomponentfabrik og står selv for opførelse, vedligeholdelse og løbende fornyelse af sine hospitalsenheder. Man har således opnået en endog særdeles høj
grad af autonomi og en udstrakt kontrol med aspekter

af hospitalsdrift, som normalt ligger udenfor rækkevidde, og har ad denne vej nået resultater på endog meget
højt plan.
Ikke mindst har man fuld kontrol med udformningen af
sine rammer for det daglige arbejde. Den lydhørhed og
begavelse, hvormed Sarahs arkitektur understøtter det daglige arbejde med patienterne, har været en kolossal oplevelse at tilegne sig, som jeg håber med det foreliggende
case-studium at kunne være med til at videregive. Lelés
arkitektur rummer en ægte moderne skønhed, som netop
ikke blot ligger i formen som form, men udfolder sig i samspillet mellem bruger og bygning, liv og form.
Sarah Network er en slags gesamtkunstwerk, 1 hvori alle
facetter af hospitalsdrift er taget op evalueret og formet ud
af samme vision. Sarahs vision og hensigtserklæringer er
måske ikke så forskellig fra flertallet af hospitaler - her er
ingen New Age-romantik eller svært fattelige esoteriske
over- og undertoner, blot et menneske- og patientsyn, som
ligger på en lige linje gennem det 20. århundredes sociale
ansvarlighed og modernistiske vision om tilværelsen tilbage over oplysningstidens til Hippokrates (4xx-4xx f.Kr.)
i det klassiske Grækenland. Men den klarhed, ildhu og konsekvens, hvormed visionen forfølges ud i hver lille detalje
i hospitalets dagligdag, er unik - her kunne vi i vore små
komfortable postvelfærdssamfund lære noget.
Der er stærke fælles træk, som går igen i samtlige enheder i Sarah Network, men der er ikke blot tale om et typehus, som ureflekteret reproduceres atter nye steder. Der
er en stadig og meget omfattende erfaringsindsamling,
og hver ny enhed er så at sige en syntese af alle hidtidige
erfaringer. Det foreliggende case-studium henter således
materiale fra hele netværket uden på nogen måde at
foregive at være nogen fuld værk-præsentation af samtlige netværkets dele.
De mere detaljerede beskrivelser fokuserer dog hovedsageligt på Sarahs hovedafdeling i Brasília, hvor jeg
har haft anledning til at bo og arbejde i flere perioder

under udarbejdelsen af dette case-studium og hermed
få dagligdagen tæt op under huden.
Jeg har disponeret materialet om Sarah Network i fire
hovedkapitler med hver sit fokus, som mit indsamlede
materiale gennem det videre arbejde naturligt har grupperet sig omkring.2
Kapitlet Sarah Network - en historisk gennemgang,
søger gennem et rids af den historiske udvikling af netværket at givet et første overblik over netværket og indplacere de enkelte enheder i en sammenhæng.
Kapitlet Lelés arkitektur giver et nærmere portræt
af Lelé, hans arbejdsmåde og arkitekturperspektiv. Kapitlet Sarah Brasília - tættere på, ser nærmere på forholdet mellem behandlingsvision og arkitektonisk udformning i særlige dele som f.eks. ambulatoriet og sengeafsnittene, ligesom Centro Comunitário, et lokalsamfundscenter i forbindelse med Sarah São Luís og
den nye afdeling i Brasília for dagpatienter, Sarah Lago
Norte, tages op til nærmere behandling.
I det afsluttende kapitel, Den menneskelige organisme - mennesket i centrum, prøver jeg at nærme mig
det menneskelige perspektiv, som gør at Sarah Network måske i højere grad end noget andet hospital har
formået reelt at sætte mennesket i centrum.
Sarah står ikke blot ud i den blå luft, Sarah er et barn
af den moderne vision og et bidrag til et moderne Brasílien. Derfor har jeg lavet et indledende kapitel, Brasilianske visioner, som kort forsøger at placere Sarah Network i sin brasilianske kontekst.
Uden på nogen måde at kunne dække dette emne fyldestgørende, er det mit håb med dette indledende kapitel at kunne vende en mulig undren over, hvordan et fænomen som Sarah kan opstå og eksistere i et Brasilien
med store sociale og strukturelle problemer til en fornemmelse af, at Sarah af alle steder i verden måtte vokse
frem i hjertet af Brasília som en del af virkeliggørelsen af
den modernistiske utopi, Brasília.
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Som det hedder i slutningen af præsentationsvideoen:
Building an Ideal. The sarah Network in 5 minutes:
“In a world where the value of a human life is placed on
a financial scale and healthcare is rendered in accordance with an individual’s capacity to pay, Sarah has proven that with a competent and responsible application
of citizens’ tax funds a network such as this one can be
established. All we need is hard work, dedication, and the
courage to believe in Utopia.”3
De „To Candangos,“ krigere(1959) (se note 81) står som repræsentant for folket midt på Praça dos Tres Poderes, den tredelte magts
plads, omgivet af moderne Brasíliens vigtigste politiske institutioner. Skulptur af Bruno Giorgi (1905-93)
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BRAS I L IAN S K E VI S I ON E R
Det opgør, man i den modernistiske brasilianske arkitektur
har taget med mainstream-modernistiske dogmer, har mange paralleller til den organiske strømning i modernismen,
som den kommer til udtryk hos for eksempel Hugo Häring,
Hans Scharoun, Alvar Aalto, Louis Kahn og Günter Behnisch.1 Og selvom det sjældent af brasilianske arkitekter
betones så stærkt som ved ovennævnte arkitekter, så er
dette opgør med den modernistiske dogmatik - eller i det
mindste en musikalsk afslappet attitude overfor den - en
vigtig baggrund for, at arkitekturen kommer til at forholde
sig til mennesket, brugeren, situationen og landskabet og når vi taler om hospitaler - gør arkitekturen i stand til reelt
at imødekomme patienten som patient og menneske.
Den modernistiske arkitektur i Brasílien har ofte været
karakteriseret som free-form modernism.2 Hvor den modernistiske arkitektur i Europa og USA i allerhøjeste grad
blev en lovprisning af geometri og flade, linje og koordinatsystem, en dyrkelse af en abstrakt orden og en indimellem
næsten rigid opvisning i formmæssig konsekvens, da kalder
den brasilianske modernisme på helt anderledes karakteristika. Den er ofte stærkt ekspressiv, med emotionel nerve
og storladen gestik. Ikke uden alvor fremviser den en stadig
leg med sensuelle kurver og former, som til stadighed ægger fantasien. Der er noget befriede karskt og utæmmet omkring den brasilianske modernisme. Den har en umiddelbar
opfattelighed og sanselighed, som ofte savnes i de mere køligt udtænkte formøvelser, som udfoldede sig under nordligere himmelstrøg.
Denne brasilianske free-form tendens kan spores allerede
i Brasíliens bidrag til verdensudstillingen i New York i 1939,
tegnet af Lúcio Costa (1902-1998) og Oscar Niemeyer (f.
1907),3 men kom for første gang til fuldt udtryk i en række
projekter af Oscar Niemeyer fra begyndelsen af 40erne i
Pampulha, en forstad til Belo Horizonte. Med disse projekter markerede Niemeyer sig som den uomtvisteligt mest
fremtrædende enkeltperson i profiler ingen af en særlig
brasiliansk modernisme - en position, som for alvor blev

befæstet med hans mange projekter til Brasíliens nye hovedstad, Brasília, som blev indviet i 1960.
Fra de tidligste skitser til Pampulha-projekterne lagde
Niemeyer lineal og trekanter til side og gav pennen frit
lejde, med stærkt svungne, biomorfe former og ekspressivt
bølgende bevægelser til resultat. ”Hver gang jeg for eksempel tegnede et kurvet volumen fritstående på stedet, præsenterede jeg en medfølgende skitse, som viste, at det stedlige landskabs bevægelser selv havde foreslået det,” skriver
Niemeyer i et tilbageblik i sine memoirer, The Curves of
Time.4 I den indledende vignettekst hertil skriver han:
”Den rette vinkel eller den rette line, skabt af mennesket,
har ingen tiltrækning på mig. Jeg elsker fritf lydende, sensuelle kurver - de kurver som jeg finder i mit lands bjerge, i
dets floders slyngethed, i oceanernes bølger og i den vidunderlige (beloved) kvindes krop. Hele Universet er gjort af
kurver, det kurvede Einsteins univers.”5
Dette billede på en rationel grid-arkitekturs genklang af
en klassisk-kartesiansk orden overfor en fremtidens og
fremsynethedens visionære (krumme, frit svungne) rum
holder nok ikke til en nærmere epistemologisk granskning,
men de kølige rationaler i modernismens universalistiske
formbestræbelser havde svært ved at vinde genklang i det
brasilianske. Selv med alle de praktiske, funktionelle og
strukturelle overvejelser på banen måtte arkitektur være
andet og mere end rendyrket fornuft - den måtte have nerve, være sanselig og have umiddelbar, emotionel appel.
Niemeyer oplevede sine freeform-arbejder som en artikuleret protest overfor den fremherskende modernisme.
”Denne protest udsprang af det sted, hvor jeg levede, med
dets hvide strande, stejle bjerge, gamle barokkirker og
smukke solbrændte kvinder. Jeg bar ikke blot Rios bjerge i
mig, som Corbusier plejede at sige, men alt, som berørte
mig,”6 skriver Niemeyer omkring Pampulhas tilblivelse
først i 40erne.Tilsvarende skriver han om Brasílias tilblivelse: ”Det var [nu] ikke længere påtvingelsen af den rette vinkel, som gjorde mig vred, men den overdrevne bestræbelse

på arkitektonisk renhed og strukturel logik samt den systematiske kampagne mod de frie og kreative former, der tiltalte mig, men som blev betragtet som unødvendige og
meningsløse. Man talte om ’den rene form’ - om ’funktionalisme,’ ’bomaskiner,’ ’less is more’ og så videre - uden at forstå, at alt dette var afsporet i og med dén plastiske frihed,
som den armerede beton gav. Med dens evigt gentagne
glaskasser var nutidens arkitektur i forfald.”7
Den modernistiske arkitekturs diktum, form follows function, blev i Niemeyers univers til form follows beauty.8
”For nogen er det funktionen, som er vigtig i arkitekturen,
for mig er det skønheden, fantasien og overraskelsen.”9
”Når en form skaber skønhed,” siger Niemeyer: ”bliver den
funktionel og dermed fundamental for arkitekturen.”10
Skønhed var og blev noget fundamentalt for ham - en menneskeret. Han var blankt afvisende overfor den misforståede solidaritet, som kunne retfærdiggøre at skabe noget
mindre smukt eller fantastisk for ”folket.”Alle havde krav på
skønhed, en visionært opløftende skønhed, en ultimativ
skønhed, som var mulig i enhver situation. Niemeyers store
bedrift er med sin arkitektur igennem et langt liv at have
demonstreret, at det uanset kolossale politiske og sociale
spændinger er muligt ud af hver ny opgave at frembringe
denne skønhed.
Man kunne i bakspejlet have ønsket sig, at en sådan mere
frivol og visionær modernisme - mindre determineret af
økonomiske rationaler og ”masse”tænkning, og stærkere
formet af et mere organisk helstøbt kunst- og menneskesyn
- havde haft mere genklang og inspiratorisk kraft i dansk
virkelighed. En sådan mindre fornuftsbetonet og mindre
teknokratisk modernisme, som turde vedstå et fundamentalt behov for skønhed, havde kunnet give 60ernes og 70ernes store udbygninger af forstæderne vest og syd for København anderledes prægnant karakter. Men som David
Underwood påpeger i indledningen til sin bog, Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil, har der i det europæiske og nordamerikanske kulturperspektiv eksisteret en
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kulturel etnocentrisme, som tenderer mod at udelukke
latinamerikanske resultater som afledte, perifere og inferiøre.11 Måske var det blot ren og skær uvidenhed - i efterkrigstidens Danmark var der meget langt til Brasílien.
Den tidlige brasilianske modernisme var - ligesom realiseringen af den nye hovedstad Brasília - i høj grad Corbusier-inspireret.12 Le Corbusier (1887-1965) var i 1929 i São
Paulo og Rio de Janeiro for at forelæse. Lúcio Costa,13 som
i 1930 blev leder af Escola Nacional de Belas Artes i Rio
og gennemførte et curriculum, hvor de modernistiske impulser stod i centrum, karakteriserer direkte Corbusiers

ter de af selvbevidst utilpassethed overfor den urbane kontekst, og hvad angår det kontekstuelle, er det endelige projekt ikke meget bedre. Men sådan var tidens tankegang - det
var en dyd at implantere den modernistiske ånd og dens tilhørende former, hvor muligheden bød sig. Man ville manifestagtigt repræsentere en ny og bedre urban virkelighed
og kunne ikke tage sig af dissonansen til det gamle.
Brasíliens moderne gennembrud var i høj grad båret af et
opgør med den akademiske historicisme og en tilhørende
søgen efter en ny kulturel identitet, som var på én gang
moderne og brasiliansk. Midt i afvisningen af tidens typiske,

værk som ”Arkitekturens hellige skrifter.” Costa fik således
foranlediget, at Corbusier nogle år senere vendte tilbage til
Brasílien for i et workshop-agtigt samarbejde at forestå
udformningen af undervisnings- og sundhedsministeriet i
Rio, Ministério da Educação e Saúde (1936-43). I den forbindelse blev der sammensat en arbejdsgruppe af brasilianske arkitekter,14 og ministeriet i Rio blev den første store
milepæl for brasiliansk modernistisk arkitektur.
Oscar Niemeyer, som dengang stadig var studerede ved
Escola Nacional de Belas Artes, var blot med i arbejdsgruppen som tegnemedhjælp, men det endte endda med at
blive hans forslag til omorganisering af bygningsvolumenerne, som blev realiseret. Hvor Corbusiers første forslag
havde alle funktioner indarbejdet i én enkelt lang længe,
som ikke rigtig tog den omgivende situation i betragtning,
samlede Niemeyer kontorfaciliteterne i en højere, tværstillet blok, som skabte langt mere komplekse byrum - på én
gang mere udtalt moderne og mere i dialog med den omgivende karrébebyggelse.
Når man ser de første forslag til ministeriet, næsten strit-

neokolonialistiske og historicistiske arkitekturpasticher var
der således to områder i den brasilianske arkitekturtradition, som havde de modernistiske arkitekters bevågenhed. Dels var det hvad man kunne kalde det profane hus,
landhuset eller urhuset - det oprindelige hus, som det voksede frem af sit landskab helt ukunstlet formet af traditionens tavse visdom og nøje afspejlende kulturelle mønstre,
klimatiske forhold og de præindustrielle materialers mulighedsfelt. Dels var det barokarkitekturen - den brasilianske
barok. 15
Brasílien har bevaret en enestående arv af kunst og arkitektur fra barok-tiden (1580-1730). Det brasilianske kolonirige tog form mod slutningen af 1500-tallet, hvor man med
hjælp af slaver hentet i Afrika anlagde omfattende sukkerplantager, og udviklingen accelererede kraftigt fra slutningen af efterfølgende århundrede, da man i landets indre
fandt store forekomster af guld og ædelstene.16 En række
katolske ordener som franciskanerne, benediktinerne, cistercienserne og jesuitterne etablerede derfor i løbet af barok-tiden overdådigt udstyrede klostre og kirker i den tids

vigtigste centre i Brasílien.17 Den brasilianske barokarkitektur er ganske tung i sin grundstemning, ikke mindst i
sine ofte meget mørke interiører. Endda har den i fuldt mål
barokkens lyrisk ekspressive, storladne gestik og fortælleglæde. Gennem en overdådigt udsmykket, scenografisk
monumental arkitektur med stærke transcendentale overog undertoner søgte man at indfange, visualisere og etablere forbindelsen til det guddommelige.
Disse barok-karakteristika har stærk genklang i den brasilianske free-from-modernisme, om end den er sekulariseret og langt mere disciplineret i sit udtryk, og en arkitekt

Corbusiers første forslag (ø.) og det endelige forslag til sundheds- og undervisningsministeriet i Rio de Janeiro (19xx-xx)
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som Niemeyer opregner således til stadighed - ud over
kvindekroppens og landskabets former og bevægelser barokarkitekturen med dens stærkt svungne former blandt
sine vigtigste inspirationskilder. ”Det er jo barok, det du laver, men det er virkelig godt,” skal Corbusier på et tidspunkt
have sagt til Niemeyer.18 Barok eller ej, så har Niemeyer til
forskel fra de universalistisk inklinerede modernister formået at udvikle en modernistisk arkitektur, som vækker en
umiddelbar genklang i den brede befolkning.
Oscar Niemeyer blev i 1940 af Juscelino Kubitschek
(1902-76), som på det tidspunkt var Belo Horizontes borg-

sine kurver fri. ”Gennem arbejdet med Pampulha trængte
jeg ind i den fascinerende verden af kurver og usædvanlige
former, som den armerede beton tilbyder,”21 skriver Niemeyer. Særlig når det gælder den lille dansepavillon, Casa
do Baile (1940-42), blev den frit flydende kurve den dominerende form. Casa do Baile var placeret på en lille ø i
Pampulha-søen, og de lystigt svungne tagformer ikke bare
understøttede funktionen bedre end noget rektangel nogensinde ville kunne, de spillede samtidig intimt dansende
sammen med kystlinjens bevægelser. ”I Pampulha begyndte
min arkitekturs plastiske vokabularium at tage form, som et

mester, bedt om at lave et projekt til Pampulha, en forstad
til Belo Horizonte.19 Projektet omfattede en række bygninger markant placeret omkring en menneskeskabt sø - et
kasino, en kirke, en dansepavillon samt en sejl- og tennisklub - ligesom der senere er tilkommet både en zoologisk
have og et stort stadion. Det er således et rekreativt landskab, skabt for bymennesket, der med sin præcist organiserede tilværelse af adskilt bosted og arbejdssted, fritid og arbejdstid havde vundet en vis frihed og behøvede steder for
at udfolde den. Pampulha var et symbol for en ny tids menneske - og som perfekt understregning af denne iscenesættelse af den moderne tilværelse strøg flyvemaskiner til og
fra Belo Horizontes lufthavn med jævne mellemrum lavt
henover Pampulha-søen.
Pampulha var med Niemeyers ord ”begyndelsen til Brasília. Samme entusiasme, samme beruselse.”20 Samme brug
af arkitekturen som symbol på og artikulation af fremtiden
som konkret mulighed - og, som vi senere vil se, samme
konstellation af arkitekt og bygherre.
Det var med disse bygninger, at Niemeyer for alvor gav

uventet spil mellem kurver og rette linjer.”22
De fire bygninger repræsenterer ganske forskelligartede
afprøvninger, og de kurvede linjer og former har en udtalt
forskellig prægnans og rolle i de enkelte Pampulha-projekter med Casa do Baile som den bygning, hvor det frit
formede fik den stærkeste fremtræden. Sejlklubben derimod, Iate Clube (1940-43), som nu mere fungerer som tennis- og svømmeklub, hører med sit f lade V-snit i tagprofilet
og sin strammere og mere retlinjede geometri i det ydre til
i den modsatte ende af registeret. Kasinoet, Cassino (194042), som idag er Museo de Arte da Pampulha,23 er sammensat af en kubisk hovedblok og en bagvedliggende, frit
formet salsbygning og placerer sig således midt imellem
Casa do Baile og Iate Clube. Den lille kirke, tilegnet Frans
af Assisi: Igreja São Francisco de Assis, (1940-44), repræsenterer heroverfor en strammere udforskning af kurven. Samtlige bygningsvolumener har form som præcise, parabolske
hvælv. Hvor længdesnittet i kor og sidebygninger er retlinet,
er hovedskibets længdesnit skudt ind i korets parabol og
åbner sig konisk mod søen - og den samlede kompositions

silhuet vækker påfaldende mindelser om de berømte bjergprofiler omkring Rio de Janeiro. De parabolske bygningsrygges tætte volumener er elegant modstillet to spinkle,
retlinjede elementer, det opadstræbende tårn og dets let
opløftende, forbindende halvtag. Og således får det retlinjede i Igreja São Francisco de Assis’ tilfælde accentens
rolle.
Men uanset det kurvedes forskelligartede rolle i Niemeyers Pampulha-projekter har de alle en udtalt plastisk
artikulation og ekspressiv gestik, som ligger lysår fra den
universalistiske modernismes bestræbelse på at indordne

Cassino (1940-42), som idag er Museo de Arte da Pampulha,
øverst skitse af Niemeyers projekter i Pampulha
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samtlige funktioner i grid-systemet og sammenføje dem til
den renest tænkelige form: det kubiske skrin.
Ud over Niemeyer medvirkede en række af tidens markante modernistiske kunstnere ved Igreja São Francisco
de Assis. Roberto Burle Marx (1909-94) stod for haveanlægget, Alfredo Ceschiatti (1918-89) stod for bronze-døbefonten, mens Candido Portinari (1903-1962) stod for altervæggens store freskomaleri samt de blå-hvide kakkelmalerier, som med skildringer af Den hellige Frans’ levned præger både de udvendige gavlflader og hovedskibets interiør.
Hvor en række af Niemeyers bygninger står stærkest i hovedanslaget og ikke altid blev lige gennemarbejdede i detaljen, så har hans lille kirke i Pampulha - også i kraft af de
yderst velintegrerede kunstneriske bidrag - en udtalt fornemmelse af fuldbyrdethed over sig.Arkitektur og lys, rum
og udsmykning, form og materiale - alt går op i en højere
enhed.
I begyndelsen var det dog ikke alle, som var lige begejstrede, og kirken vakte ved sin færdiggørelse en del furore.
Med sine avantgarde-former lå den lysår fra den folkelige

Pamulha II
særligt kirken

Oscar Niemeyer, Igreja São Francisco de Assis, Pampulha
(1940-44)

10

opfattelse af, hvad en kirke var, og særligt Portinaris skildringer af Den hellige Frans’ levned vakte anstød. En række
gejstlige fulgte trop, og Igreja São Francisco de Assis blev
først indviet som kirke i 1960 - efter det andet vatikanerkoncil. 24 Men med tiden har Belo Horizonte taget Niemeyers Pampulha-projekter til hjertet, særlig Igreja São
Francisco de Assis står idag med sin karakteristiske profil
som byens vartegn, og det vil nu om dage være svært at
finde blot én, som ikke synes, at det er en fantastisk bygning.
Med Casa Niemeyer (1953-54), Niemeyers eget hus i
Canoas udenfor Rio, nåede hans håndtering af det kurvede
i sit formsprog sin ultimative præcision. Casa Niemeyer
ligger omgivet af tæt, tropisk skov på en på en stejl skråning med udsigt over Atlanterhavet. En stor klippeknold
skyder sin ryg op gennem den bebyggede flade. Frem for at
være hindring, bliver den så at sige hele bygningens omdrejningspunkt - dens form og massiv giver bevægelse til
hele den stærkt svungne, horisontale tagplade, som sine
steder svæver med blot glas fra gulv til loft og andre steder
ligger af på kurvede eller skødesløst zigzaggede vægfragmenter. ”Min bestræbelse var at udforme denne bolig fuldstændigt frit og tilpasse den til landskabets bevægelser ... og
at gøre den kurvet for at give vegetationen lov til at bryde
ind (penetrate) uden den rette linjes adskillelse. Og for stuerne skabte jeg en zone af skygge, således at glasvæggene
ikke behøvede gardiner, og huset kunne forblive så transparent, som jeg ønskede.”25
I Casa Niemeyer brydes krumt og ret, vertikalt og horisontalt, ude og inde, natur og kultur i storladen stilfærdighed. Det formmæssige modsvarer det funktionelle i både
snæver og udvidet forstand - i et resulterende formsprog så
frit flydende, så utvungent ligefremt, så sensuelt og så fjernt
fra det modernistiske grid, som man næsten kan forestille
sig. Her er mennesket sublimt indfældet i naturen, så tæt på
at gå i ét med det omgivende, så intimt forbundet dermed
- og endda med den lille højt kultiverede distance, som gør
det til en nydelse.
Slet ikke alle Niemeyers bygninger har samme organiske
fremtræden som Casa do Baile og Casa Niemeyer - i størstedelen af hans arbejder har det organiske og den kurvede

Brasilianske visioner
linje snarere en kontrapunktisk rolle i helheden, som man
for eksempel vil se det i hans mange umiddelbart efterfølgende projekter til Brasíliens nye hovedstad, Brasília.
Planerne om at bygge ny hovedstad i Brasílien har rødder
helt tilbage til tiden under Napoleonskrigene (1803-1814),
hvor forestillinger om en centralt placeret brasiliansk hovedstad som magtcentrum også for de spanske kolonier,
efterhånden som de blev underlagt det portugisiske kolonirige, var en del af den tids storpolitiske tankegang.26 Sådan
gik det ikke, men i forlængelse af den spanske og portugisiske svækkelse under Napoleonskrigene blev stort set alle
Sydamerikas kolonier selvstændige. Brasílien blev således i
1822 erklæret selvstændigt kejserdømme under Pedro I,
den portugisiske konges søn. 27 Og siden 1891, hvor et
14.400 km2 stort område blev reserveret til formålet, har
planerne om at opføre en ny hovedstad midt inde i det
udstrakte rige figureret i den brasilianske forfatning. Hér
ville Brasíliens tre store flodsystemer kunne forbindes med
kanaler, og i en tid, hvor flåden stadig havde afgørende militær betydning, ville en sådan placeringsstrategisk set være
at foretrække.
Den italienske præst, Dom Bosco (1815-88), havde i 1883
en vision, hvori engle førte ham tværs over det sydamerikanske kontinent - en rejse gennem storladne landskaber og under vejs synes han at møde det, som siden blev Brasília: ”Mellem 15. og 16. breddegrad ... begyndende et sted,
hvor en sø var skabt, var der en ganske bred og omfattende
lavning. Og en stemme fortsatte med at fortælle mig: ’Når
minerne skjult i hjertet af disse bjerge er tømte, vil en stor
civilisation vokse frem her, det forjættede land, som flyder
med mælk og honning. Der vil være en ufattelig rigdom, og
det vil ske i tredje generation.’” 28 Brasília ligger præcist
mellem 15. og 16. breddegrad, og helgenkårede Dom Boscos vision er blevet en integreret del af den officielle mytologi, som omspinder hovedstaden Brasília og dens heroiske tilblivelse.29
Ideen om en ny hovedstad dukkede op med jævne mellemrum. I 1922 lagde man således grundstenen til et kommende Brasília i Planaltina, ikke langt fra det nuværende
Brasília. Og senere i det 20. århundrede blev et amerikansk
firma med speciale i luftfotografering, Donald Belcher &

Co., bestilt til at foretage en grundig undersøgelse af fem
mulige lokaliteter for topografi, jordbundsforhold, tilgængelighed, forsyning med drikkevand osv. med henblik på opførelsen af en hovedstad. Kun overfor ét af de fem undersøgte områder havde rapporten ingen alvorlige indsigelser
- og dette er præcist, hvor Brasília idag ligger.30
Det blev Juscelino Kubitschek (1902-76), der som Brasíliens præsident kom til at forestå opførelsen af Brasília.
Kubitschek var læge af profession, men hans politiske karriere tog efterhånden helt over. Han var første gang medlem af Repræsentanternes Hus i 1935-37 og siden igen i
1946-51 repræsentant for PSD, Partia Social Democrata. I
perioden 1941-46 var han borgmester i Belo Horizonte –
det var i den periode at han bad Niemeyer om at forestå
Pampulha-projekterne - fra 1951-56 var han guvernør for
delstaten Minas Gerais, og fra 1956-61 var han præsident
for Brasílien.31
Brasília havde ikke umiddelbart været del af hans valgkamp, i hvert fald indgik opførelsen af en ny hovedstad
ikke direkte i Kubitscheks 30-punkts valgprogram, som på
baggrund af de forudgående års politiske uroligheder var
et lov og orden-program. Men ved et indledende valgmøde
i Jataí 04.04. 1955 i delstaten Goias, tæt ved det nuværende
Brasília, blev han spurgt, om han - når han nu slog så stærkt
på som kommende præsident at ville arbejde for grundloven - dermed også ville tage grundloven på ordet og forestå opførelsen af den nye hovedstad Brasília?
Det havde Kubitschek indtil den dag måske ikke lige
forestillet sig, men i situationen følte han ikke at kunne
andet end at svare ja. ”Jeg har netop lovet, at jeg vil handle
i fuld overensstemmelse med grundloven, og jeg ser ingen
grund til at ignorere dette direktiv [om Brasília]. Hvis [jeg
bliver] valgt, vil jeg opføre den nye hovedstad og sørge for
at regeringen bliver flyttet.” 32 Det var han ikke den første,
der havde sagt. Det for brasiliansk politik lidt usædvanlige
er, at han efter at være blevet valgt til præsident rent faktisk
tog konsekvensen af sine valgløfter.
Hvor Brasília således for ham i udgangspunktet var en
æressag, indså han hurtigt det store perspektiv, som den
nye hovedstad ville have. 33 En sådan placering af hovedstaden ville være en kolossal saltvandsindsprøjtning for en

Casa Niemeyer (1953-54), Oscar Niemeyers eget hus i Canoas, nær Rio de Janeiro se planer p. xxx
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ellers uhyre tyndt befolket egn og ville danne basis for en
kommunikations- og transportstruktur, som knyttede det
udstrakte rige langt stærkere sammen. Det ville om noget
kunne flytte tyngdepunktet i et Brasílien, hvor størstedelen
af befolkningen er koncentreret i et smalt bælte langs kysten.34 Og ikke mindst ville Brasília være et stærkt samlende symbol for et nyt Brasílien - en model, som kunne
løfte hele nationen ind i en lysere fremtid.
Kubitschek viste sig således snart langt mere optaget af
skabelsen af den nye hovedstad end af at gennemføre sit
lov og orden-program. Planerne om realiseringen af Brasília
stødte dog på modstand mange steder - ikke mindst i Rio.
For mange i diplomati og statsadministration var udsigten
til at skulle flytte fra det smukke og kultiverede Rio midt ud
i vildmarken alt andet end attraktiv. Men Kubitscheks begejstring syntes i stand til at overvinde alle forhindringer, og
han satte med stor ildhu projektet i gang. Med sin sikre sans
for symbolik og iscenesættelse tog han således 22. april
1956, på årsdagen for den første portugisiske ankomst til
Brasílien,35 det første spadestik til Brasília.
Fra første dag var tiden den store problem. I rapporten
fra Donald Belcher & Co., blev det anbefalet, at opførelsen
af en ny hovedstad måtte foregå i etaper. Men det var umuligt, indså Kubitschek: ”Det er en gammel tradition i Brasílien ... at ingen administration nogensinde har fuldført
noget projekt, som var påbegyndt af sine forgængere.” 36 I
Brasílien kan præsidenten kun vælges for en enkelt periode, så Kubitschek måtte aflevere en fuldt færdig hovedstad indenfor sin fem-årige periode som præsident, skriver
Alex Shoumatoff i The Capital of Hope. Han måtte, som det
hed i et af Kubitscheks kampagneslogans, nå ”halvtreds år
på fem.”37
En af Kubitscheks første handlinger var at opsøge Oscar
Niemeyer og involvere ham i sine planer. Han ønskede at
skabe en moderne by, ”den smukkeste i verden,” fortæller
Niemeyer.38 ”Hvad ville du sige til at være min Michelangelo?” spurgte Kubitschek og gav Niemeyer et for de fleste arkitekter uimodståeligt tilbud, at få frie hænder til at
udforme Brasíliens nye hovedstad.39
Noget af det første, som blev opført i Brasília, var Catetinho, en lille foreløbig præsidentbolig, hvor Kubitschek
Lúcio Costas forslag til Brasílias Plano Piloto blev i 1956 udpeget som det vindende forslag.
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undskylder Costa indledende overfor juryen, at hans forslag
blot er af skitsemæssigt karakter. Han skriver direkte, at det
slet ikke var hans intention at deltage, og at han rent faktisk
ikke gør det: ”Jeg videregiver blot en mulig løsning, som
ikke var søgt, men så at sige spontant tog form.”44 Costa
leverede således ikke bare en klar hovedidé, men i bedste
Dom Bosco’sk tradition i høj grad også det element af profeterende, uafvendelig fremtidsvision, som gjorde det til det
perfekte udgangspunkt for realiseringen af den moderne
utopi, Brasília. Efter de indledende bemærkninger fortæller
Costa, hvordan hans Plano Piloto var blevet til (de tre figurer tv. stammer fra Costas oprindelige forslag):
”1 - Den er affødt af den basale gestik af én, som markerer et sted eller tager det i besiddelse: to akser som krydser
i en ret vinkel, eller korsets tegn (fig. 1).
2 - Næste trin for [opnåelsen af] den bedst mulige orientering var at tilpasse denne plan til den eksisterende topografi og den naturlige afvanding af området, ved at krumme
den ene af akserne så den passede ind i dén ligesidede trekant, som afgrænser det urbaniserede område (fig. 2).
3 - Jeg føjede herefter principper for vejplanlægning, herunder undgåelsen af vejkryds, til byplanlægningen ved at
gøre den krumme akse, som forbinder til de naturlige tilkørselsveje, til den gennemgående trafikåre med hurtige
midterbaner og sidespor for lokal trafik - langs denne akse
er hovedparten af beboelsesområderne placeret (fig. 3).”45
Costas forslag til Brasílias Plano Piloto består ud over
selve hovedplanen og en serie vignettegninger af 23 sådanne skriftlige punkter, de f leste mere omfattende end de
ovenfor gengivne første tre. Herigennem får han defineret
en klar grundstruktur, som dels placerer byen fantastisk flot
i landskabet og naturligt fremhæver både landskab og bystruktur, dels lader alle elementer indgå i en storladen komposition med de repræsentative bygninger samlet omkring
korsets lodrette akse og beboelsesområderne organiseret
omkring korsets krumme akse.
”Ved første gennemlæsning indså man, at her var [tale
om] en tænker, en urbanist, af højeste klasse. Ved anden
gennemlæsning indså man, at der ikke var et eneste unødvendigt ord og ikke en eneste unødvendig linje i skitseplanen eller diagrammerne - og endda var alt essentielt

kunne være i weekenderne, som blev indviet 31.10. 1956
efter en byggetid på kun 12 dage. ”Det var her han plejede
at tale med sine venner og diskutere sin yndlingsdrøm,
hvordan byen ville blive,” fortæller Niemeyer: ”Catetinho
blev [hans] refugium fra politik, fra alle dem, som bekæmpede opførelsen af den nye hovedstad.”40
Brasílias første skole åbnede 18.10. 1957 efter kun 20 dages
byggetid, og Kubitschek stillede personligt for at takke.
Dette træk, hele tiden at være set på stedet, være ven med
og kendt af byggearbejderne, candangos,41 som de kaldtes,
havde givet sin helt afgørende betydning for at i titusindvis
af mennesker under primitive feltvilkår arbejdede mere
eller mindre i døgndrift for at få Brasília klar til indvielse.
Der opstod under de primitive forhold - i høj grad stimuleret af Kubitscheks stadige tilstedeværelse - en stærk en følelse af at alle arbejdede på lige fod på samme store projekt.
Kubitschek havde fra det tidligere samarbejde i Belo
Horizonte en kolossal tillid til Niemeyer og ville blot i gang
med det samme, men Niemeyer insisterede på, at der skulle
afholdes en international konkurrence om Brasílias byplan,
og den blev lynhurtigt iværksat. Der indkom 24 forslag til
konkurrencen, deriblandt et bidrag fra Lúcio Costa, som
trods sin yderst skitseagtige karakter blev udpeget som det
vindende forslag.
”[Costas] forslag er genialt og et af de største bidrag til
moderne urbanitet,” udtalte lederen af dommerkomiteen,
William Holford (1907-75).42 Costa skulle efter sigende
have brugt kun 64 timer på sit forslag, men han var helt på
det rene med, at hans projekt med sin lysende klare og
enkle grundidé havde fat i den lange ende. Med Costas forslag til Plano Piloto, som Brasílias masterplan kaldes, var
der lagt op til et Brasilia, som realiserede modernismens
vision om byen i en udstrækning, som verden ikke havde
set indtil nu.43 Der var ikke blot tale om en forstadsbebyggelse, som var underlagt en eksisterende bystrukturs vilkår.
Med Brasília kunne man for første gang starte på bar mark
- uden alle de for en stor del uafhjælpelige ”fejl,” som var
indbygget i de gamle, selvgroede bystrukturer. Man kunne
frit, uden interferens fra fortiden, skabe fremtidens by.
I sit bidrag til konkurrencen om Brasílias Plano Piloto
Figur 1, 2 og 3 fra Lúcio Costas forslag til Plano Piloto, som
viser, hvordan planen blev afledt af korsets tegn
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sagt,” skrev Holford i 1957 i en præsentation af Costas
Plano Piloto for Brasília.46
Havde Costas oprindelige forslag således på visse områder antydningens karakter, blev det senere uhyre detaljeret.
I et brev til NOVACAP, den organisation, som Kubitschek
etablerede for at forestå Brasílias oprettelse,47 skriver Costa
for eksempel om taxaer: ”Det må afgøres på forhånd, hvilken biltype, som skal vælges som taxa. Det bør være den
mørkegrå DKW, helst den fire-dørs model.” Om buschauffører skriver han i samme brev, at ”uniformen bør være
mørkegrå ... [med] uniformsstriber i firmaets farver ... [og
at] kasket bør være obligatorisk”48
Visse ting var allerede i konkurrenceprojektet yderst
detaljerede. I Costas konkurrencetekst hedder det således:
”Ved at placere begravelsespladserne for enderne af beboelseskvartererne vil begravelsesoptog ikke behøve at
krydse det bymæssige center. Disse begravelsespladser vil
blive anlagt med græsplæner og passende træer, gravene
må være jævne og mindestenene simple - i engelsk tradition - så helheden fremstår fuldstændigt uprætentiøst.”49
Den monumentale akse, korsets lodrette akse, Eixo Monumental, har længst mod vest Catedral Santa Maria dos
Militares - med tilnavnet Rainha da Paz, Fredens Dronning - og hele området langs aksens nordside tilhører her
militæret. Hernæst følger Cruzeiro, et stort trækors, som
stammer fra byens allertidligste tilblivelse, samt Memorial
JK, et museum og mindesmærke for Juscelino Kubitschek,

tegnet af Niemeyer. Memorial JK har form som en afskåren
pyramidestub, man stiger ned i den fuldstændigt som var
det gravkammeret i en ægyptisk pyramide. Samtidig med at
Niemeyers arkitektur i Brasília er udtalt moderne, har den
dyb genklang i et arkaisk formvokabularium. Der cirkulerer
da også en lang række esoteriske og kosmologiske indlæsninger i både bygninger og byplan. For eksempel sammenligner Kern & Pimentel i Brasília Secreta Kubitschek med
farao Akhenaton fra det 18. ægyptiske dynasti, 1.400 år f.Kr.
og trækker paralleller mellem på de ene side den tids byggeskik og symbolik og på den anden side Costas byplan og
en lang række af ikke mindst Niemeyers repræsentative
bygninger i Brasília. 50 Der er dog intet i Costas eller Niemeyers beskrivelse af deres arbejde, perspektiv eller arbejdsform, som bare antyder sådanne metafysiske indlæsninger af tal- og proportionsforhold, hellige konfigurationer,
indbyggede hieroglyffer osv. Fra deres side.
Lidt nærmere det centrum, hvor Plano Pilotos to hovedakser krydser, følger dernæst Memorial dos Povos Indigenias, et museum for Brasíliens oprindelige folkeslag. På
hver side af Eixo Monumental finder man her Tribunal do
Justiça og Palacio do Buriti (1969), rets- og regeringsbygningerne for Distrito Federal, det område på 5.822,1 km2,
som udgør Brasílias administrative enhed.51 Igen lidt nærmere Plano Pilotos centrum følger et Planetário og et
kongrescenter, Centro de Convenções Ulysses. Dernæst
følger et 224 meter højt, monumentalt TV-tårn, Torre de
Søjlerækker under den store kuppelsal set fra vestindgangen.
Under salen
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Televisão, som allerede var skitseret i Costas oprindelige
forslag til Plano Piloto.
Fra TV-tårnets udsigtsplatform 75 meter over terræn, har
man et godt overblik over, hvordan Plano Piloto indplacerer Brasília i landskabet. Mod nord og syd ser man Brasílias
to store vinger, Asa Norte, Den nordlige Vinge, og Asa Sul,
Den sydlige Vinge, som et kæmpe vingefang strække sig ud
til hver side. Områderne vest for de to store buede beboelsesvinger (i vingernes favn) er lagt ud som parker og grønne arealer - Costa taler i sin oprindelige plan direkte om
byens ”lunger.”52
Brasília var i udgangspunktet tænkt som en afsluttet enhed med ca. 500.000 indbyggere.Yderligere tilvækst måtte
således henlægges til nye bydannelser i passende afstand
fra det oprindelige byområde, så der for al fremtid ville
være sikret tilstrækkeligt med luft og grønne områder omkring Plano Piloto. Bag dette bånd af parker og oprindeligt
landskab ser man således ude langs horisonten den ring af
satellitbyer, som idag huser tre fjerdedele af Brasílias næsten 2 millioner indbyggere.53
I den modsatte retning ser man den monumentale akses
østlige ende, hvor Brasíliens vigtigste politiske institutioner
ligger samlet omkring den karakteristiske kongresbygning.
Øst for de to store buede beboelsesvinger falder terrænet
markant ned mod den store sø, Lago Paranoa, der som en
del af Costas forslag blev skabt ved opdæmning. På skråningerne under Asa Sul ligger der spredte ambassadebygninger, og langs søbredden ligger diverse klubber - det var
i Costas Plano Piloto præciseret, at søbredderne skulle friholdes for individuel beboelse.54 Under (øst for) Asa Norte
finder man Universidade de Brasília, Brasílias universitet.
På den anden side af søerne ligger rigmandsvillaerne spredt
på naturgrunde så store, at området stadig har det oprindelige landskab, sertãoens, karakter bevaret, og over det hele
danser et par spredte kumulusskyer på Brasílias så godt
som altid tindrende blå himmelbue.
Sertãoen er det brasilianske navn for det tørre savanneagtige landskab, som dækker store dele af Brasíliens indre
højland. Halvdelen af året er nedbøren yderst sparsom, så
landbrug ud over kvæggræsning forudsætter kunstvanding,
og stadig er kun små områder opdyrkede. Den typiske veSøjlerækker under den store kuppelsal set fra vestindgangen.
Under salen

Søjlerækker under den store kuppelsal set fra vestindgangen.
Under salen
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Hver af den krumme beboelsesakses to vinger, Asa Sul og
Asa Norte, har 60 superquadra - storblokke på 280 x 280
meter, som hver er beregnet til at huse 2.500-3.000 beboere.56 Inden for superquadraens areal kunne blokkene organiseres frit, så længe de overholdt visse grundlæggende
betingelser hvad angår skala, materialer og konstruktioner.
For eksempel skulle de alle være seks etager høje og løftet
op på søjler, så grundniveauet var friholdt, og blokkene
skulle have fuld separation af gående og kørende trafik,
særlig omkring superquadraens offentlige faciliteter.57
Hver superquadra har tilknyttet sit særlige træ, som præger beplantningen. Hver fire superquadra har sin kirke og
sin skole. ”Den lokale kirke er placeret hvor fire blokke
mødes, og bag den findes mellemskolerne, mens biografen
for at være let tilgængelig fra andre distrikter er placeret på
den del af service-strimmelen, som vender mod den gennemgående hovedgade,” hedder det i Costas oprindelige
forslag til Plano Piloto.58 Mellem hver anden superquadra
er der indskudt en butiksgade med nærbutikker, spisesteder og en række forskellige ser vicehverv. Man skulle
således kunne leve sin dagligdag med alt det basale indenfor gåafstand. Superqadraen var et barn af lokalsamfundstanken, om end det var et lokalsamfund uden arbejdspladser - et forsøg på at genskabe overskuelige sociale enheder
i en tid, hvor byernes skala eksploderede og fremmedgørelsen i den urbane tilværelse var stadigt voksende.
Livet i superquadraen kan minde om at bo i en campus,
skriver Alex Shoumatoff: Omgivelserne er ”frodige og attraktive, om end nogle få af sertãoens træer har fået lov at
blive. De fritstående Corbusier-blokke, adskilte af grønne
områder, har ofte været kritiseret for at være kolde og upersonlige, men brasilianerne har ikke haft nogen problemer
med at bo i dem eller at bibringe dem menneskelig varme.
Havde Brasília ligget på samme breddegrad som Boston,
ville det nok have være virkelig slemt med en skræmmende
selvmordshyppighed; men her lige i Sydamerikas geografiske hjerte fremstår det for mig som en af verdens sundeste
og mest elskværdige bydannelser.” 59 Og søjlerne var en
genistreg, skriver Shoumatoff: ”Rummet under [boligblokkene] tjener som beskyttelse mod den pludselige regn, som
styrter ned uden varsel, som fælles mødested for beboerne,

getation er spredte, forkrøblede træer, som kan klare lange
tørkeperioder og modstå de brande, som med mellemrum
hærger det knastørre landskab. Kun i en smal zone langs
vandløbene lukker vegetationen mere tæt og danner de
såkaldte galleri-skove. I de mange villakvarterer, man efterhånden har oprettet i særlige zoner rundt omkring Brasília
ligger villaerne samlet i små klynger med rigelige zoner af
den oprindelige sertão indimellem, så den oprindelige karakter af spredt bevokset savannelandskab bevares.
Beplantninger og parkanlæg i Plano Piloto har tilsvarende taget udgangspunkt sertãoens særpræg, om end der
langs gaderne og i superquadraerne optræder en lang række træer og planter, som ikke af sig selv ville kunne trives
på sertãoen. Så hvor Brasília i de første mange år med sine
lidt grove betonblokke plantet i den røde, støvede jord
havde et lidt goldt præg, fremstår byen idag som en frodig,
grøn oase.
Havde man blot ladet byens videre udvikling styre af de
frie markedskræfter, ville Plano Piloto for længst være
druknet i en udefinerlig urban grød, men grundfigurationen med de to store korsarme har siden det første spadestik til Brasília været beskyttet mod tilfældig tilvækst gennem en ganske restriktiv lovgivning, så man stadig idag
opfatter dens distinkte form præcist indfældet i landskabet.
Dette blev yderligere sikret i og med at hele det område,
som Costas oprindelige Plano Piloto omfatter, i 1987 blev
underlagt UNESCOs bevaringsprogram.55
Søjlerækker under den store kuppelsal set fra vestindgangen.
Under salen
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som et sted for potteplanter og som mødested for forelskede teenagere.”60
Allerede fra begyndelsen af var der enkelte superquadra,
som var forbeholdt samme slags beboere, det kunne være
kongresmedlemmer, militærfolk eller en bestemt banks
personale, men stort set boede rig og fattig som en naturlig konsekvens af visionen Brasília i samme boligblokke.
Den voldsomme inflation i årene efter Kubitschek plus det
forhold, at mange vendte superquadra-visionen ryggen til
fordel for satellitbyerne, hvor man for de samme penge
kunne få noget større plus måske herved fik råd til bil,TV
mv., medførte dog, at der skete en markant social stratificering. De fleste af dem, som havde været med til at bygge
Brasília, r ykkede ud i forstædernes mere selvgroede og
mere umiddelbart forståelige betingelser, mens dem, som
havde penge og position til det, byggede hus på en af de
store grunde på den anden side af Lago Paranoa. Så fra
omkring 1964 var Plano Pilotos superquadra stort set beboet af en brasiliansk middelklasse, som typisk arbejdede
som funktionærer i de mange statsinstitutioner.61
”Da jeg tegnede lejlighederne [til superquadraerne], fortæller Oscar Niemeyer: ”sagde de, at alle, rig som fattig, ville
kunne bo i dem. Men nu er det kun de rige, der kan. De
fattige har ikke råd til dem.Tyve miles [32 km] fra Brasília
har menneskene ingenting. De ser Brasílias skønhed gennem en kikkert. Med den indledende solidaritet så det ud
til, at Brasílias børn kunne vokse op uden komplekser, men
i stedet er det blevet den mest diskriminerende [by]. Jeg
forstår nu, at en social arkitektur uden en socialistisk basis
ingen vegne fører, at man ikke kan etablere en klasseløs
oase i et kapitalistisk samfund, og at det at prøve derpå
ender med, som Engels sagde, at være en paternalistisk
position, som kun tilsyneladende er revolutionær.”62 Niemeyer var klart skuffet over at se, hvordan de økonomiske
mekanismer på få år forfladigede hans vision.
Niemeyer, som har været medlem af det kommunistiske
parti siden 1945, vedstår lighedsidealer og opfatter sig som
rebel.63 Hans arkitektmæssige konsekvens af sin kommunistiske overbevisning kan dog indimellem være svær at se han har stort altid haft til opgave at tegne symboler, monumenter og iscenesættelser for den herskende klasse. Selv
Søjlerækker under den store kuppelsal set fra vestindgangen.
Under salen

Store dele af det første Goetheanum var mejslet ud i træ. Fladerne kunne herved gives retning og bevægelse.
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superquadraens bolig cementerede så at sige en livsform
med herskab og tjenestefolk, med klassesamfundets mange
små rituelle forskelle. 64 Niemeyer var smerteligt klar over
disse forhold, og udtrykker ofte - helt i tråd med en dialektisk-materialistisk samfundsopfattelse - at han ikke troede
på alene gennem sin arkitektur at kunne tegne en bedre
verden. Men der var i Brasílias første år en fantastisk entusiasme, en pionerånd, som kom til udtryk i en fælles drift
mod at skabe betingelserne for en bedre verdens udfoldelse.Tømmermændene var derfor håndgribelige, da først de
økonomiske mekanismer, siden militærets overtagelse af
magten og nulstilling af alle videre eksperimenter udvandede visionen.
Kigger man fra TV-tårnets udsigtsplatform mod øst, ser
man tydeligt, at Brasílias centrum er et trafikalt centrum.
Her krydser de to beboelsesvingers tre parallelle, nord-sydgående arterier de to brede gader i Exio Monumental. Og
midt i dette kæmpekryds ligger byens busstation, Rodoviária, som med denne placering præcist i byplankorsets
skæringspunkt bliver forbindelsesled - ikke bare mellem de
to vinger, men også mellem Plano Piloto og satellitbyerne.
Set oppe fra TV-tårnets udsigtsplatform minder det mest
af alt om en moderne udgave af barokhaven, hvor de veltrimmede parterre-hække er afløst af stort svungne asfaltbånd, som med deres hvidkalkede kantstene træder præcist
ud af græsfladerne. Al trafik er omhyggeligt anlagt, så den til
stadighed cirkulerer - 3 niveauer af veje i Plano Pilotos tra-

fikale knudepunkt overflødiggør sammen med en udstrakt
anvendelse af kløverbladsudvekslinger, ramper og viadukter stort set almindelige lyskryds og lader endeløse strømme af biler fra alle retninger flyde uhindret igennem hinanden. Costas byplan er således en trafikplanlægningsmæssig
bedrift - men dette, at al kørende trafik skal gennem samme
punkt, er bogstaveligt talt Brasílias kors.
På hver side af Rodoviária, finder man i vingernes begyndelse Brasílias Centro Commercial, hvor kontorer, banker,
rejsebureauer, stormagasiner osv. er samlet. Og umiddelbart
herudenfor - inden superquadraerne begynder - er der reserveret plads til hospitaler. Det er således hér, ved Asa Suls
begyndelse, at man finder Sarah Networks hovedafdeling
(se kortskitse p. xxx).
Området omkring Rodoviária var oprindeligt tænkt som
en slags fornemt Venedig, men ”det blev ikke den drivhusorkidé, som det kunne være blevet,” skriver Costa i 1991
efter et af sine sidste besøg i Brasília: ”Det var alt sammen
anderledes end jeg havde forestillet mig for den del af byen,
som var tænkt som at skulle være sofistikeret og rimeligt
kosmopolitisk. Sådan blev det ikke. ... [Rodoviária] er blevet
overtaget af de rigtige brasilianere, dem som byggede Brasília og som har al ret til at være der.”65
Der er muligt at færdes til fods eller som cyklist i denne
del af byen, men det er ikke særligt behageligt, og qua de
endeløse strømme af biler er det ofte med livet som indsats.
Visse steder er der i de senere år kommet lysreguleringer

Jupiter-kapitælen løftes på plads i det første Goetheanum

Tilhørere i snedkeriet ved et af Rudolf Steiners mange foredrag under opførelsen af det første Goetheanum
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deres, De tre Magters Plads, eller måske mere rigtigt benævnt Den tredelte Magts Plads (1958-60), navngivet efter
Montesquieus (1689-1755) tanker om magtens tredeling,71
som blev en vigtig del af grundlaget for de borgerlige statsdannelser i årene efter den franske revolution. Rundt om
Praça dos Trés Poderes finder man således institutionerne
for den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Ud over
Congresso Nacional, er det Tribunal Supremo Federal,
Den føderale Højesteret (1958-60) og Palácio do Planalto,
Højlandspaladset (1958-60).
Praça dos Trés Poderes er i den oprindelige Plano Piloto
vist som en ligesidet trekant. Trekanten kan stadig spores,
men fornemmes slet ikke på stedet, idet alle volumener og
til, som gør det lidt mindre faretruende at være fodgænger.
Men lysreguleringerne er tydeligvis mere lavet for at løse
biltrafikken. Alt er blevet til på bilens betingelser.Var Brasília således i udgangspunktet tænkt som en hyldest til demokratiet og det moderne menneske, blev den i endnu højere
grad en hyldest til bilismen.
Hvis jeg havde en ny chance, er der da også enkelte ting,
jeg ville gøre anderledes, fortæller Niemeyer sidst i 70erne:
”Jeg ville have flere haver og et bilfrit center. Der er ikke
noget rigtigt centrum i Brasília, som der er i Rio, hvor mennesker kan samles. Og måske skulle jeg også have givet
bygningerne et par etager yderligere, så der ville have været færre veje. Men det er småting. Grundplanen var god.”66
Lúcio Costa derimod siger i sit sidste interview i 1997, at
han, hvis han fik chancen for at gøre Brasília om, ville lave
alt nøjagtigt på samme måde.67 Efter et af sine sidste besøg
i Brasília sagde han: ”Sandheden er, at drømmen var mindre
end virkeligheden. Og at virkeligheden var smukkere end
drømmen.”68
Costa havde sans for iscenesættelse. Når man tager bussen hjem fra Rodoviária, går vejen via en stor buet frakørselsvej, som giver passagererne et sidste panorama over
byens monumentale akse, før bussen lægger vejen mod Asa
Sul, Asa Norte og satellitbyerne - ”en psykologisk ønskværdig mulighed for et farvel,” som det hed i Costas Plano
Piloto.69 Ud af vinduerne ser man således for enden af den
monumentale akses store midtergrønning kongres- og se-

natsbygningen, Congresso Nacional (1958-60), med dens
karakteristiske profil mod himmelhvælvet - de høje slanke
tvillingetårne og karakteristiske op- og nedadvendte skålformede markeringer af henholdsvis senatssalen og kongressalen. Og set fra Rodoviárias frakørsel er Congresso
Nacional flankeret af to præcise rækker af identiske ministeriebygninger.70 Kun de to ministerier nærmest kongresbygningen, Justitsministeriet, Palácio da Justiçia (1960-62/
70) og Udenrigsministeriet, Palácio do Itamaraty 196070), fik individuel udformning.
Ifølge det oprindelige forslag skulle kirken også være
repræsenteret, markant, men alligevel udenfor Eixo Monumental, da kirke og stat skulle fremstå som fuldt adskilte.
Den katolske kirkes vigtigste monument, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Apreciada, Vor Frue tilsynekomsts
Katedral, som blev projekteret tilbage i tiden for Brasílias
indvielse, men som først blev indviet i 1968 og endeligt
afsluttet i 1970, er således placeret foran ministeriebygningerne mod syd. På begge sider af Eixo Monumental er der
nærmest Rodoviária endnu ganske meget luft i rækkerne.
Dette er defineret som Setor Cultural, Den kulturelle Sektor, og Niemeyer lavede i slutningen af 80erne en række
projekter hertil, et museum, et bibliotek og et arkiv. Men
stadig er den eneste hidtil opførte bygning i dette område
Nationalteateret, Teatro Nacional Cláudio Santoro (195881), med sin karakteristiske asymmetriske pyramide-form.
Bag Congresso Nacional finder man Praça dos Trés PoTilhørere i snedkeriet ved et af Rudolf Steiners mange foredrag under opførelsen af det første Goetheanum
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trafiklinjer indordner sig samme retvinklede referencesystem. Øst for pladsen finder man, på det, som opleves
som pladsens fjerde side, Panteão da Pátria, et frihedens
og demokratiets panteon (1985-86), tegnet som memorial
for præsident Tancredo Neves (1910-85), som efter 20 år
med militærdiktatur (1964-84), blev Brasíliens første folkevalgte præsident.
På Praça dos Trés Poderes finder man en høj, slank dobbeltsøjle, Pombal, Dueslaget, så der altid vil være fredsduer
på pladsen. Og midt på pladsen er det brasilianske folk repræsenteret med skulpturen 2 candangos, af Bruno Giorgi
(1905-93) - en candango er 2 dele indianer 1 del afrikansk
1 del hvid og repræsenterer således ikke bare folket, men
det raceblandede folk.72 Praça dos Trés Poderes er således
et stort og stærkt symbol på og ledemotiv for en moderne
nation - endskønt Brasílien blot få år efter pladsens indvielse oplevede en 20-årig, næsten total nedsmeltning af
Montesquieus tredeling.
Niemeyer tog sig personligt af udformningen af alle de
prominente bygninger langs den monumentale hovedakse,
mens en lang række andre bygninger blev videregivet til
andre arkitekter med blot en principskitse og en mundtlig
beskrivelse af det æstetiske hovedanslag. 73 Til gengæld
skulle alle projekter godkendes af NOVOCAP, hvor Niemeyer sad som leder af arkitekturafdelingen, både i skitsefasen og som færdigt projekt, så der var ganske god kontrol
med at det byggede efterlevede intentionerne i Plano Piloto. I selve beboelsesvingerne tegnede Niemeyer således
kun superquadra 108 og 109 med tilhørende underskole
og kirke, Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958), ofte blot
kaldet Igrejinha, Lille-kirken. Dette var til gengæld blandt
de første realiserede superquadra og stod som umiddelbart
aflæselige 1:1-eksempler på, hvordan man gerne så boligblokkene realiseret.74
I tiden op til Brasílias indvielse gik tingene ofte virkelig
stærkt, men ”jeg klagede aldrig,” skriver Niemeyer: ”Var der
ingen tid til eftertanke, var der omvendt heller ikke tid til
at lave uønskede forandringer.”75 Én gang, med projektet til
Præsidentpaladset, Palácio do Alvorada, Morgengryets Palads (1956-58), måtte Kubitschek dog sende Niemeyer tilbage med sit projekt - det havde ikke den nødvendige mo-

re udtryk: ”Når det kommer til stykket, er det de monumentale værker, som står tilbage og markerer historien og den
tekniske udvikling. Dem, som socialt retfærdigt eller ej stadig berører os. Det er skønheden som taler til menneskets
følelser.”78 Og Niemeyer har med sin arkitektur til Brasília
formået at nærme sig et stort udtryk, som ikke blot viderefører en feudalt undertrykkende tradition, men henvender
sig til og har berettigelse i et moderne demokrati.
Symbolværdien har fra første færd været af stor betydning for, at den modernistiske arkitektur fik plads i den
brasilianske virkelighed. Nation og delstat, institution og
virksomhed havde brug for fremadrettede billeder, som
samlede en meget heterogen befolkning om en fælles vinumentalitet, mente han. Det skulle være en enestående
bygning, noget som også var en rejse værd om 100 år.76 Og
det var nok rigtigt set - i hvert fald barslede Niemeyer herefter med et projekt, hvis svungne søjler har en kolossal
skønhed og kraft. Dette søjlemotiv, som optræder i flere
metarmorfosiske mellemstadier i Congresso Nacional, Tribunal Supremo Federal, og Palácio da Justiçia, endte da
også med at blive Brasílias symbol.
Ved Brasílias blev indvielse 21.04. 1960 stod hovedtrækkene af Eixo Monumental færdige, deriblandt kongres- og
senatsbygningen, mange af ministeriebygningerne og de
vigtigste bygninger omkring Praça dos Trés Poderes.77
Byen havde ved indvielsen lige godt 100.000 indbyggere,
og hvor Asa Norte først blev udbygget langt senere, stod
billedet af superquadraerne tydeligt frem i Asa Sul.
Ofte har man blandt modernistiske arkitekter set en frygt
for det store udtryk - en slags antitese til den brug af arkitekturen som del af magtens iscenesættelse, som for eksempel det nazistiske Tyskland med von Speer ved tegnebordet
excellerede i. Et moderne demokrati måtte artikulere sig,
således at det værnede om den enkelte borger og beskyttede ham m/k mod von Speerske påvirkninger. For eksempel den danske stat har således igennem størstedelen af det
20. århundrede bygget påfaldende lavt og underspillet – ud
fra en ikke altid lige tydeligt artikuleret forståelse for ad
denne vej at bidrage til et samfund i lighed og demokrati.
Niemeyer derimod var på ingen måde bange for det stoPlan og snit fra det første Goetheanum, nederst to diagrammer over nogle af de kuplede rums geometriske forhold
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sion, som lå lysår fra kolonitidens arv og placerede Brasílien
på det moderne verdenskort. Det er derfor langt fra tilfældigt, at det blev en arkitekt som Niemeyer, som med sin
stærke sans for den store form blev den toneangivende arkitekt. Som Lelé fuld af respekt udtrykker det: Oscar [Niemeyer] er en mester i at lave klare, stærke symboler ud af
en hvilken som helst opgave - og det symbolske er også en
stærk funktion for arkitekturen. Han formår måske mere
end nogen anden at skabe arkitektur som taler til alle, også
til den, som ikke er skolet.79
Kubitschek så klart betydningen heraf og vendte sig mod
Niemeyer både ved Pampulha og Brasília. Kubitschek var
oprindeligt kirurg, og ved hans død i 1976 kunne man i
Correio Braziliense læse: ”Som læge ... kurerede han det
brasilianske samfunds store kollektive sygdom - mindreværdskomplekset.”80
Her er det måske på plads at lave en første præsentation
af Lelé, Sarah-hospitalernes arkitekt, som vi i de følgende
kapitler vil komme til at stifte meget nærmere bekendtskab
med. Lelé, hvis fulde navn er João da Gama Filgueiras Lima,
er født i 1933 i Rio de Janeiro og er således en generation
efter folk som Costa og Niemeyer, som kom til at præge det
modernistiske gennembrud i Brasílien. Kort efter at Lelé
havde afsluttet sine studier ved Escola Nacional de Belas
Artes i Rio, var han i 1957 på vej til Brasília.
”Hvorfor tog jeg til Brasília?” spørger Lelé i et interview
sig selv: ”Ikke fordi jeg troede på byens Plano Piloto. Selv-

følgelig var vi alle entusiastiske omkring opførelsen af den
nye hovedstad. Men sandheden var, at … [man] søgte nogen, som kunne flytte dertil, og at der ikke var nogen, som
ville. På den tid var cariocaerne (beboerne i Rio) skrækslagne ved [tanken om] Brasília.”81 Og således stod Lelé
som 25-årig og næsten nyuddannet i Brasília, med ansvaret
for opførelsen af kolossale anlægsopgaver - vel at mærke i
et Brasília, som endnu kun levede som idé.
Lelé karakteriserer tilblivelsen af Brasília som meget uorganiseret. Alt skulle så at sige foregå på samme tid, og hele
den omfattende infrastruktur, som nor malt understøtter
sådanne anlægsarbejder, måtte etableres samtidig. Der var
ingen hoteller, ingen elektricitet, ingen skoler, ingen servicevirksomheder, ingen lufthavn - alt skulle bygges op fra
grunden. Før man for alvor kunne tage hul på de store
repræsentative bygningsværker langs den monumentale
hovedakse, måtte man etablere foreløbige boligforhold for
de mange tusinde arbejdere. Kommunikationen med tegnestuer og beslutningstagere i Rio var yderst begrænset - Lelé
fortæller, at han havde radiokontakt med Rio én gang om
ugen. Projekterne var sjældent detaljerede, så de måtte til
stadighed improvisere og løse problemerne som de opstod.82
Efter Brasílias indvielse i 1960 var Lelé en periode tilbage
i Rio, men i 1962 vendte han tilbage til Brasília for at forestå opførelsen af Universidade de Brasília, et storstilet
projekt, nærmest en by i byen, placeret i området mellem

den nordlige vinge og den store opdæmmede sø øst for
Brasília. Projektet tog for alvor fart, da universitetets rektor,
Darcy Ribeiro (1922-97), blev udpeget til undervisningsminister. Universitetets masterplan var af Lúcio Costa, og
ligesom ved den overvejende del af de mere fremtrædende
arkitektopgaver i Brasília var Oscar Niemeyer arkitekt på
projektet.
Niemeyer havde altid ønsket at arbejde med det præfabrikerede, fortæller Lelé, og da det kom til realiseringen af
Universidade de Brasília sagde han: nu er det tid for at
prøve kræfter med det præfabrikerede. 83 Det var der dengang ingen i Brasílien, som havde erfaringer med, så Darcy
Ribeiro fik Lelé og en kollega på studietur til en række østeuropæiske lande, Polen, Østtyskland, Tjekkoslovakiet og
Sovjetunionen, hvor man på den tid var langt fremme med
det præfabrikerede byggeri. Og tilbage i Brasília stod Lelé
dels overfor opgaven at lave en elementfabrik, dels at udarbejde projekter til en række bygninger til ICC, Instituto
Central de Ciéncias, baseret på præfabrikeret byggeteknologi.84
Niemeyer var i den periode meget sjældent i Brasília og
havde store opgaver i Israel, så projekterne blev fra hans
side kun meget sparsomt detaljerede. Lelé fortæller, at Niemeyer i den forbindelse ringede og sagde: ”du må løse problemerne, efterhånden som de opstår.”85
Lelé var ved Universidade de Brasília ikke bare bygmester eller pladsarkitekt, han var samtidigt universitetsmand,
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og medlem af CEPLAN, Centro Planejamento da Universidade, den planlæggende enhed for Universidade de Brasília. Han var således, ud over at skulle forestå udviklingen
af det første præfabrikerede projekt i Brasílien, projektlærer på universitetets arkitekturafdeling, koordinator af
postgraduate programmet og ansvarlig for afdelingen for
byggeteknik. 86
Universitetets centrale bygning er en 700 m lang bygning kaldet Minhocão, Jordormen, dannet af to lange bygningskroppe med et centralt atrium igennem hele bygningens længde. Men militærkuppet i 1964 gjorde realiseringen meget anderledes end planlagt. Darcy Ribeiro måtte
forlade Brasílien, Niemeyer, som var et fremtrædende medlem af det kommunistiske parti, ligeså, og adskillige af de
projekter, han var involveret i, gik i stå. Lelés rolle var mindre synlig, så han kunne i første omgang fortsætte. Men
Universidade de Brasília, som blev et vigtigt samlingspunkt for modstanden mod militærjuntaen, blev i det følgende år et stærkt fokus for den politiske kamp - åndsfriheden, som for et universitet er en helt fundamental forudsætning, vil i et hvilken som helst diktaturs selvforståelse
fremstå en trussel mod stabiliteten, og Universidade de
Brasília blev af juntaen betragtet som et af de vigtigste
arnesteder for undergravende virksomhed.87
I 1965, da Minhocão stadig var langt fra færdigt, blev
Lelé sammen med en lang række andre lærere smidt ud af
universitetet. Færdiggørelsen blev derfor ganske nødtørftig,
og mange detaljer endte ganske langt fra den oprindelige
vision. Minhocão fremstår således idag som en byggeteknologisk hybrid, med en stedstøbt grundstruktur, præfabrikerede dækelementer og vægfyldninger, som mange steder
endte med at blive muret op. Sine steder stritter armeringsjern op i luften og minder om de dragere, som skulle have
forbundet de to lange parallelle f løje til én stor skyggefuld
have.
Trods denne vanskelige start på livet er Minhocão blevet
en virkelig vellykket universitetsbygning. Det er en bygningsstruktur, som det til forskel fra mange universitetscentre fra 60erne er uhyre enkelt at orientere sig i. Minhocão har på én gang har en storladen skala og en forbløffende intimitet, også fordi den frodige tropiske vegetation
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i bygningens indre har fået lov at opbløde og sine steder
næsten overvokse arkitekturens store og ganske strenge
hovedlinjer.
I et klima, som let bliver for varmt, og hvor bygninger vil
blive stærkt overopvarmede, hvis ikke man fra begyndelsen
tager de fornødne forholdsregler, er det en derfor fornøjelse at mærke, hvordan det er lykkedes med Minhocão
både inden døre og i det store centrale atrium at skabe et
yderst behageligt mikroklima - selv på en meget varm dag.
31.01. 1961 blev Kubitschek efter sin fem-årige periode
som præsident afløst af den nye præsident Jânio Quadros
(1917-92), som dog allerede trak sig tilbage i august, hvorfor vicepræsidenten, João Goulart (1918-76) overtog. Gou-
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lart var en samfundsvisionær, så hans tiltræden indvarslede
i det mindste blandt intellektuelle en tid med store forhåbninger. Goulart var dog mest i Rio og havde meget af sin
energi bundet i indre stridigheder mellem forskellige fraktioner i det kommunistiske parti88 Han måtte som del heraf
acceptere en ganske radikal landbrugsreform, som i højeste
grad var tiltrængt, da det brasilianske landbrug stadig havde
en udtalt feudal struktur, hvor få godsejere ejede stort set al
jorden, men som sammen med en galopperende inflation,
som i store dele af Brasíliens nyere historie har plaget landets økonomi, var med til at vække bekymring hos landets
mere konservative kredse - godsejere, militær.89
Med Fidel Castros magtovertagelse på Cuba i 1959 og
den generelle kommunistforskrækkelse, som havde hersket
i USA siden anden verdenskrig og som var eskaleret gennem 50erne, vakte en skikkelse som Goulart bekymring i
USA.90 Den amerikanske politik var i høj grad styret af domino-teorien og dens antagelse om, at hvis blot én brik
faldt, ville alle de øvrige falde på stribe. Dette skabte en
næsten paranoid frygt for reformtiltag, og dominoteorien
blev legitimeringen af en systematisk modarbejdelse af arbejdet på at bedre de ofte alarmerende forhold for den
brede befolkning i USAs neokolonialistiske interessesfære.
Som Shoumatoff skriver, så amerikanerne og den amerikanske ambassadør Gordon i den brasílianske fremskridtstro
en truende radikalisme, som ikke var.91 Langt de fleste var
ikke samfundsomstyrtere, men samfundsopbyggere, som
ihærdigt arbejdede for at løfte Brasílien ud af sit neokolonialistiske armod. Selv tiltag og perspektiver, som vi i Skandinavien uden tøven ville betragte som pragmatisk socialdemokratiske - og dermed som en helt naturlig del af en
socialt og etisk forsvarlig forvaltning af et kapitalistisk system - blev uden videre rubriceret som kommunistiske
konspirationer. Hvor direkte USA gennem CIA og FBI var
involveret i militærkuppet i Brasílien i 1964, bliver nok aldrig fuldstændigt klarlagt, men det er givet, at CIA fra 1962
økonomisk støttede højrekræfter i Brasílien. 92
Med militærkuppet i 1964 blev det hidtidige politiske
system pacificeret, Goularts reformpolitik stoppet og general Castello Branco (1900-67) indsat som præsident - med
vidtgående beføjelser udenom Kongressen, og Brasílien var
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i de følgende godt 20 år styret af militæret. Kongressen blev
først lukket i 1969, men den havde i de mellemliggende 5
år været ren marionet.93 Kuppet medførte streng censur af
medierne og kunstverdenen, og mere end 5.000 mennesker blev fængslet for samfundsskadelige aktiviteter.94
Under Branco kom der igen gang i byggeaktiviteterne i
Brasília, men Branco mistede efterhånden sin position i juntaen og blev i 1967 afløst af general Artur da Costa e Silva
(1902-69) - og alt gik igen i stå. Hans afløser i 1969, general Emílio Garrastazu Médici (1905-85) genoptog igen realiseringen af Brasília, og billedet af en rigtig by begyndte at
tegne sig, omend det var med visionerne på vågeblus. I
1973 krævede Médici, at alle ambassader blev flyttet til Rio,

og dette indebar vis opblomstring af Brasílias kulturliv.95
Under Médicis afløser, general Ernesto Geisel (1908-96),
fulgte nogle år med øget stabilitet og gradvis optøning af
situationen. De særlove fra 1969, som havde givet præsidenten ekstraordinære beføjelser, blev ophævet i 1978, og året
efter blev censuren ligeledes ophævet, om end der stadig
herskede en stærk selvcensur.96 Under Geisels efterfølger,
general Figueiredo (1918-99) løsnedes militærdiktaturets
kvælertag på samfunds- og kulturlivet yderligere. Alle som
var gået i eksil, blev inviteret hjem, og der blev i 1982 stillet demokratiske valg i udsigt. Efter 20 års militærdiktatur
blev Tancredo Neves (1910-85) således i slutningen af 1984
valgt til præsident. Han døde dog, før han nåede at tiltræde
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embedet, og hans vicepræsident, José Sarney (f. 1930) måtte tage over.
Trods de omskiftelige forhold blev Brasília i løbet af
junta-tiden en uomtvistelig realitet. Billedet af Brasília som
andet end en straffedeportation vendte sig sidst i 70erne,
skriver Alex Shoumatoff: folk ønskede nu efter endt tjeneste at blive boende. 97 Brasília var blevet en rigtig by, og
ikke bare en vision om en by. Byen var blevet en vigtig del
af den nationale stolthed og identitet, og idag stiller ingen
spørgsmålstegn ved Brasília som hovedstad.
Ideen til Sarah-hospitalerne, som er dette case-studiums
hovedemne, er nært forbundet med Brasílias tilblivelse. I
planlægningsfasen sidst i 1950erne forestillede man sig

Sarah Brasília - samme idag
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opførelsen af et netværk af moderne hospitaler, som hver
havde kapacitet til at betjene en befolkning på 50.000 indbyggere - os som helt i Brasílias ånd skulle betjene alle, rig
som fattig. Som del af disse oprindelige planer for Brasílias
hospitalsvæsen indgik konstruktionen af et lille rehabiliteringscenter, som kunne supplere de almindelige hospitalers aktiviteter.98 Og oprettelsen heraf blev overdraget til
en idealistisk velgørenhedsforening, Associação das Pioneiras Sociais.
Sidst i 1940erne grundlagde USA’s ambassadørfrue Beatrice Berle sammen med en gruppe (nord)amerikanske
kvinder i Rio de Janeiro en forening, som havde til formål
at lave velgørende arbejde i Rio-området. Med inspiration
herfra stiftede man i 1951 i delstaten Minas Gerais en tilsvarende forening, Associação das Pioneiras Sociais, Foreningen af Samfundspionerer, med præsident Kubitscheks hustru, Sarah Kubitschek (19xx-xx), som protektor. Denne
forening etablerede sig i 1956 i Rio de Janeiro, og i forbindelse med beslutningen om at etablere Brasília, blev Associação das Pioneiras Sociais pålagt den opgave at forestå
oprettelsen og driften af et lille rehabiliteringscenter i
Brasília.99
Følgelig påbegyndte man i 1959 opførelsen af dette rehabiliteringscenter, i et område i Asa Sul lige i overgangen fra
Eixo Monumental, som var reserveret til hospitalsbyggeri.
Og man kunne således 21.04 1960, på samme dag som
byen Brasília blev indviet, åbne Sarah Kubitschek Rehabiliteringscenter, Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek.
Denne lille enhed skulle primært tage sig af efterbehandling af børn som på andre brasilianske hospitaler var blevet
behandlet for polio og hjernelammelse. 100
Dette første Sarah-hospital var tegnet af arkitekten Glauco Campelo (19xx-xx). Det var en x.000 m2 struktur med
to-etages længer, stedstøbt beton med murede vægfyldninger - billedet til højre viser Centro de Reabilitação
Sarah Kubitschek umiddelbart efter åbningen. Disse bygninger, i daglig tale kaldet Sarinha, eksisterer endnu og indgår i det idag langt større Sarah Brasília. I forlængelse af den
store ekspansion i 1980 blev de imidlertid stærkt ombyggede, og de fungerer idag dels som dagpatientmodtagelse,
dels holder EQUIPHOS, Sarah Networks design-tegnestue,

til her sammen med en række værksteder, hvor man dels
kan arbejde med udviklingen af prototyper, dels lave personligt tilrettede proteser til rehabiliteringsarbejdet.
I takt med Brasílias voksende befolkning steg behovet for
hospitalskapacitet op gennem 60erne og 70erne. ”Dette
skabte et tydeligt behov for at etablere et rehabiliteringscenter, som ikke fra begyndelsen af havde været projekteret, men som ville tillade udførelsen af komplimenterende
undersøgelser som støtte for beslutningsprocessen og der-

Sarah Brasília ved
indvielsen i 1960
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med planlægningen af behandlingsforløb for hver enkelt,”
fortæller Dr. Campos (f. 19xx), grundlæggeren af Sarah Network.101
Ud af de indimellem problematiske erfaringer med at
være et lille appendiks til et stort system opstod således visionen om og konceptet til Rede Sarah, Sarah-netværket, et
netværk af rehabiliteringshospitaler som var målrettet behandlingen af sygdomme vedrørende bevægelsesapparatet
og centralnervesystemet.102

SARAH NETWORK - ET HISTORISK RIDS
Det opgør, man i den modernistiske brasilianske arkitektur
har taget med mainstream-modernistiske dogmer, har mange paralleller til den organiske strømning i modernismen,
som den kommer til udtryk hos for eksempel Hugo Häring,
Hans Scharoun, Alvar Aalto, Louis Kahn og Günter Behnisch.1 Og selvom det sjældent af brasilianske arkitekter
betones så stærkt som ved ovennævnte arkitekter, så er
dette opgør med den modernistiske dogmatik - eller i det
mindste en musikalsk afslappet attitude overfor den - en
vigtig baggrund for, at arkitekturen kommer til at forholde
sig til mennesket, brugeren, situationen og landskabet og
- når vi taler om hospitaler - gør arkitekturen i stand til reelt at imødekomme patienten som patient og menneske.
Den modernistiske arkitektur i Brasílien har ofte været
karakteriseret som free-form modernism.2 Hvor den modernistiske arkitektur i Europa og USA i allerhøjeste grad
blev en lovprisning af geometri og flade, linje og koordinatsystem, en dyrkelse af en abstrakt orden og en indimellem
næsten rigid opvisning i formmæssig konsekvens, da kalder den brasilianske modernisme på helt anderledes karakteristika. Den er ofte stærkt ekspressiv, med emotionel
nerve og storladen gestik. Ikke uden alvor fremviser den
en stadig leg med sensuelle kurver og former, som til stadighed ægger fantasien. Der er noget befriede kar skt og
utæmmet omkring den brasilianske modernisme. Den har
en umiddelbar opfattelighed og sanselighed, som ofte savnes i de mere køligt udtænkte formøvelser, som udfoldede
sig under nordligere himmelstrøg.
Denne brasilianske free-form tendens kan spores allerede i Brasíliens bidrag til verdensudstillingen i New York
i 1939, tegnet af Lúcio Costa (1902-1998) og Oscar Niemeyer (f. 1907),3 men kom for første gang til fuldt udtryk
i en række projekter af Oscar Niemeyer fra begyndelsen af
40erne i Pampulha, en forstad til Belo Horizonte. Med
disse projekter markerede Niemeyer sig som den uomtvisteligt mest fremtrædende enkeltperson i profileringen
af en særlig brasiliansk modernisme - en position, som for

alvor blev befæstet med hans mange projekter til Brasíliens
nye hovedstad, Brasília, som blev indviet i 1960.
Fra de tidligste skitser til Pampulha-projekterne lagde
Niemeyer lineal og trekanter til side og gav pennen frit
lejde, med stærkt svungne, biomorfe former og ekspressivt
bølgende bevægelser til resultat. ”Hver gang jeg for eksempel tegnede et kurvet volumen fritstående på stedet, præsenterede jeg en medfølgende skitse, som viste, at det stedlige landskabs bevægelser selv havde foreslået det,” skriver
Niemeyer i et tilbageblik i sine memoirer, The Curves of
Time.4 I den indledende vignettekst hertil skriver han:
”Den rette vinkel eller den rette line, skabt af mennesket,
har ingen tiltrækning på mig. Jeg elsker fritflydende, sensuelle kurver - de kurver som jeg finder i mit lands bjerge,
i dets floders slyngethed, i oceanernes bølger og i den vidunderlige (beloved) kvindes krop. Hele Universet er gjort
af kurver, det kurvede Einsteins univers.”5
Dette billede på en rationel grid-arkitekturs genklang af
en klassisk-kartesiansk orden overfor en fremtidens og
fremsynethedens visionære (krumme, frit svungne) rum
holder nok ikke til en nærmere epistemologisk granskning,
men de kølige rationaler i modernismens universalistiske
formbestræbelser havde svært ved at vinde genklang i det
brasilianske. Selv med alle de praktiske, funktionelle, strukturelle overvejelser på banen måtte arkitektur være andet
og mere end rendyrket fornuft - den måtte have nerve,
være sanselig og have umiddelbar, emotionel appel.
Niemeyer oplevede sine freeform-arbejder som en artikuleret protest overfor den fremherskende modernisme.
”Denne protest udsprang af det sted, hvor jeg levede, med
dets hvide strande, stejle bjerge, gamle barokkirker og
smukke solbrændte kvinder. Jeg bar ikke bare Rios bjerge
i mig, som Corbusier plejede at sige, men alt, som berørte
mig,”6 skriver Niemeyer omkring Pampulhas tilblivelse
først i 40erne.Tilsvarende skriver han om Brasílias tilblivelse: ”Det var [nu] ikke længere påtvingelsen af den rette
vinkel, som gjorde mig vred, men den overdrevne bestræ-

belse på arkitektonisk renhed og strukturel logik samt
den systematiske kampagne mod frie og kreative former, der tiltalte mig, men som blev betragtet som
unødvendige og meningsløse. Man talte om ’den rene
form’ - om ’funktionalisme,’ ’bomaskiner,’ ’less is more’ og
så videre - uden at forstå, at alt dette var afsporet i og
med dén plastiske frihed, som var muliggjort gennem
den armerede beton. Med dens evigt gentagne glaskasser var nutidens arkitektur i forfald.”7
Den modernistiske arkitekturs diktum, form follows
function, blev i Niemeyers univers til form follows beauty.8 ”For nogen er det funktionen, som er vigtig i arkitekturen, for mig er det skønheden, fantasien og overraskelsen.”9 ”Når en form skaber skønhed,” siger Niemeyer: ”bliver den funktionel og dermed fundamental for arkitekturen.”10 Skønhed var og blev noget fundamentalt for ham en menneskeret. Han var blankt afvisende overfor den misforståede solidaritet, som kunne retfærdiggøre at skabe
noget mindre smukt eller fantastisk for ”folket.”Alle havde
krav på skønhed, en visionært opløftende skønhed, en
ultimativ skønhed, som var mulig i enhver situation. Og
Niemeyers store præstation er med sin arkitektur igennem
et langt liv at have demonstreret, at det uanset kolossale
politiske og sociale spændinger er muligt ud af hver ny
opgave at frembringe denne skønhed.
Man kunne i bakspejlet have ønsket sig, at en sådan
mere frivol og visionær modernisme - mindre determineret
af økonomiske rationaler og ”masse”tænkning, og stærkere
formet af et mere organisk helstøbt kunst- og menneskesyn
- havde haft mere genklang og inspiratorisk kraft i dansk
virkelighed. En sådan mindre fornuftsbetonet og mindre
teknokratisk modernisme, som turde vedstå et fundamentalt behov for skønhed, havde kunnet give 60ernes og
70ernes store udbygninger af forstæderne vest og syd for
København anderledes prægnant karakter. Men som David
Underwood påpeger i indledningen til sin bog, Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil, har der i det
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NOT E R
1

2

3

4

5

Der er langt flere nuancer i dette forhold,
end det er rimeligt at inddrage i denne
sammenhæng. Men overfor den universalistiske tendens i modernismen, som i sin
konsekvens er stærkest repræsenteret ved
Mies van der Rohe, og som blev det dominerende formideal i modernismen, tager alle disse arkitekter meget bevidst
udgangspunkt i sagens natur og afstand
fra ordenssystemets tyranni.
Se f.eks. David Underwood i sin indledning til:
Underwood, D.: Oscar Niemeyer and
Brazilian Free-form Modernism, George
Braziller, New York 1994, p. 8-9.
Han gør her opmærksom på, at ikke al
Oscar Niemeyers arkitektur er udtalt freeform modernism - og dette gælder i endnu højere grad moderne brasiliansk arkitektur som helhed. Stadig kan man i en
lang række projekter fra det 20. århundrede finde træk, som gør det rimeligt at tale
om en særlig brasiliansk form for modernisme - en modernisme med rod i Corbusier, men med sit omdrejningspunkt
langt fra den mere formalistiske mainstram modernisme.
Oscar Niemeyer er født i Rio de Janeiro
15.12. 1907. Hans fulde navn er Oscar
Niemeyer Soares Filho.
Niemeyer, O.: The Curves of Time. The
Memoirs of Oscar Niemeyer, Phaidon,
London 2000, p. 3.
Niemeyer, O.: The Curves of Time. The
Memoirs of Oscar Niemeyer, Phaidon,
London 2000, p. 170.
Digtet stammer oprindeligt fra tidsskrif-

6

7

8

9

10

11
12

13

14

med at han i 1920erne og 30erne tegnede villaer med prægnant modernistisk udtryk, udførte han et stort registreringsarbejde. Som leder af arkitekturafdelingen ved Escola Nacional de
Belas Artes i Rio arbejdede han aktivt for
den modernistiske arkitektur samtidig
med at han til stadighed påpegede værdierne i arkitekturtraditionen. Han var
således en af initiativtagerne til etableringen af Brasíliens frednings- og bevaringsordning, Serviço do Patrimôno Histórico e Artístico Nacional eller SIPHAN,
idag kaldet IPHAN. Og det er takket være initiativer fra den tid, at den brasilianske arkitekturarv - til trods for en til tider
særdeles svag infrastruktur som i store
dele af det 20. århundrede har givet
økonomiske kræfter frit spil - har været
relativt godt beskyttet mod det 20. århundredes store forandringer.
15 I begyndelsen drev portugiserne mest
tuskhandel af Brasílien, hvis ikke blot der
var tale om regulær plyndring. Først gradvist skete der en mere regulær kolonisering af Brasílien. Både minedrift og sukkerplantager var meget arbejdskrævende, de
første slaver indførtes fra Afrika i 1547 og
slaveriet blev først ophævet i 1888. Særlig i Nordeste, Brasíliens nordøstlige kystegne, hvor den portugisiske kolonisering
først udviklede sig, er en stor del af befolkningen efterkommere af de afrikanske
slaver. I en by som Salvador er op imod
90% af befolkningen af afrikansk herkomst.
16 Se for eksempel:

tet Módulo, som Niemeyer udgav i perioden 19xx-xx (se ill.).
Niemeyer, O.: The Curves of Time. The
Memoirs of Oscar Niemeyer, Phaidon,
London 2000, p. 171.
For at understrege Niemeyers inspiration
fra de kvindelige former indføjer David
Underwood et ”female” i sin tekst: form
follows [female] beauty.
Underwood, D.: Oscar Niemeyer and
Brazilian Free-form Modernism, George
Braziller, New York 1994, p. 36.
Oscar Niemeyer, citeret i :
Shoumatoff,A.: The Capital of Hope, Coward, McCann & Georghegan, New York
1980, pp. 35-36.
Underwood, D.: Oscar Niemeyer and
Brazilian Free-form Modernism, George
Braziller, New York 1994, p. 36.
Underwood, D.: Oscar Niemeyer and the
Architecture of Brazil, Rizzoli, new York
1994, p. 10.
Se note 40.
Lúcio Costa (1902-1998) er født i Frankrig af brasilianske forældre og voksede op
i Europa. Han vendte tilbage til Brasílien
i 1917 og studerede fra 1917-24 ved Escola Nacional de Belas Artes i Rio.
Areal, A.C.B.: Lúcio Costa, fra:
URL: www.infobrasilia.com.br/
bsb_h3i.htm#Lúcio%20Costa
Ud over Oscar Niemeyer, Lúcio Costa og
Corbusier omfattede arbejdsgruppen Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira og
Ernani Vasconcelos.
For eksempel Lúcio Costa var meget optaget af den historiske arv, og samtidigt
Oscar Niemeyer: menneske i verden
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Tirapeli, P. & Pfeiffer, W.: As Mais Belas
Igrejas do Brasil / The Most Beautiful
Churches of Brazil, Metalivros, 2001.
Find notehenvisning.Vistnok Underwood
BSA
Niemeyer, O.: My Architecture, Revan, Rio
de Janeiro 2000, p. 17.
Niemeyer, O.: My Architecture, Revan, Rio
de Janeiro 2000, p. 17.
Niemeyer, O.: My Architecture, Revan, Rio
de Janeiro 2000, p. 19.
I 1946 kom der i Brasílien en lovgivning
mod hasardspil, som medførte at kasinoet
i Pampulha måtte lukke. Bygningen har
siden 1957 under navnet Museo de Arte
da Pampulha været anvendt som kunstmuseum.
Shoumatoff,A.: The Capital of Hope, Coward, McCann & Georghegan, New York
1980, p. 34.
Lav henvisning til Belo Horizonte turistbrochure.
Lav henvisning til Belo Horizonte turistbrochure.
Udsagnet er gengivet i:
Underwood, D.: Oscar Niemeyer and the
Architecture of Brazil, Rizzoli, new York
1994, p. 79.
Det stammer oprindelig fra tidsskriftet
Modulo, som Niemeyer stiftede i 1955:
Niemeyer, O.: ”Oscar Niemeyer: ”Residência Canoas, Rio de Janeiro” in Modulo
70 5/1982, p. 48.
Den engelske premierminister, William
Pitt (1757-1806) fremlagde således i 1805
i en tale i underhuset en vision for at
genrejse det engelske imperium, hvori
Portugals flåde og hof blev overført til
Brasílien for under engelsk overherredømme at underlægge sig hele Sydamerika. Man ville i den forbindelse behøve

en ny, centralt placeret hovedstad, New
Lisboa, hvorfra forbindelsesveje strålede ud i alle retninger til hele det store
imperium. Som en anden vigtig del af
opbygningen af den nødvendige infrastruktur skulle Brasíliens flodsystemer
skulle forbindes med kanaler.
da Paz Júnior, A.C.: ”The Origins, Principles, and Development of the Sarah
Network,” manuskript til keynote lecture på konferencen Architecture and Rehabilitation i Eksperimentariet, København 21.05. 2001.
William Pitt, fra URL:
www.spartacus.schoolnet.co.uk/
PRpitt.htm
William Pitt, the Younger, fra URL:
http://www.britannia.com/gov/primes/
prime16.html
26 Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. II, Nordisk forlag, København
1977, pp. 56-57.
27 Shoumatoff,A.: The Capital of Hope, Coward, McCann & Georghegan, New York
1980, p. 19/21 ??.
28 Dom Bosco er således behørigt arkitektonisk markeret med mindesmærke, Ermida Dom Bosco (1957) og helligdom Dom
Bosco Santuário (19xx).
Brasílias geografiske position er 15º50’16”
syd, 43º42’48” vest.
Tirapeli, P.: Patrimônios da Humanidade
no Brasil / World Heritage Sites in Brazil,
Metalivros, São Paulo 2001, p. 265.
Ud over de officielle mytedannelser findes der et ganske omfattende indlæsning
af mytologiske symboler. Se note xxx.
Placeres evt. senere, under gennemgangen af hovedaksen
Dom Bosco (Johannes Bosco) stiftede i
1841 en præstekongregation, salesianer-
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ne, som har til formål at opdrage unge
og fattige drenge, og i 1872 en tilsvarende kongregation for unge piger. Dom
Bosco blev helgenkåret i 1934.
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. 2, Nordisk forlag, København
1977, p. 34.
29 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 25, 23-25.
Kun den brune mulighed havde ingen
alvorlige indsigelser i den omfattende
rapport, som Donald Belcher & Co., et
firma med speciale i luftfotografering,
lavede over de fem udvalgte lokaliteter.
Ibid., p. 21.
30 Brasilianske valg på både delstats- og nationalt niveau fulgte i denne periode en
fem-årig rytme, med valg i efteråret 1940,
45, 50 osv. og overtagelse januar måned
i det følgende år.
Efter at have været præsident for Brasílien
i årene 1956-61 blev Kubitschek guvernør
for Goias, den delstat, som omgiver Distrito Federal, den enklave, hvor hovedstaden Brasília er beliggende. Kubitschek havde planer om at stille op ved
præsidentvalget igen for perioden 196671, men med militærets magtovertagelse i juni 1964 fik han suspenderet sine
politiske rettigheder og levede i en periode derefter i eksil. Han vendte senere tilbage til Brasílien, men fik under
militærdiktaturet aldrig igen nogen politisk rolle.
Kubitschek døde ved en trafikulykke i
1976.
Areal, A.C.B. Juscelino Kubitschek de
Oliveira, fra:
URL: www.infobrasilia.com.br/
bsb_h3i.htm#Juscelino Kubitschek

31 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 29.
Areal,A.C.B.: Juscelino promises to build
the new capital, fra:
URL: www.infobrasilia.com.br/
bsb_h5i.htm#promessa
32 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 34.
33 Før Brasílias opførelse var befolkningstætheden i det tørre brasilianske højland
under 1 indbygger per km2. 40 år efter
Brasílias opførelse er størstedelen af den
brasilianske befolkning stadig koncentreret langs kysterne, men efterhånden er
befolkningstætheden nået op på 4 indbyggere per km2 i Goias, den delstat som
ligger hele vejen omkring Brasília og
omfatter store dele af det brasilianske

højland.
Kilde?
34 Vi er i de år, hvor forestillingen om, at
jorden rent faktisk er rund, var ved at
vinde gehør. Med det formål at finde en
hurtigere søvej til Indien kr ydsede Christopher Columbus (1451-1506) på sin
første rejse i 1492-93 Atlanterhavet og
nåede til hvad han kaldte de vestindiske
øer. I 1499 nåede Amerigo Vespucci
(1451-1512) det sydamerikanske fastland
og påviste, at der ikke blot var tale om en
række øer, men et helt nyt kontinent,
Amerika, som fik sit navn efter ham.
Spanien og Portugal havde i 1494 med
Tordesillas-traktaten delt verden i to interessesfærer, således at Afrika og Indien
tilfaldt Portugal mens alt land øst for en
nord-sydgående linje 2.200 km vest for
Kap Verde-øerne - og dermed hvad man

nyligt havde opdaget som de vestindiske øer - skulle tilfalde Spanien. Men
det viste sig få år senere, at det nordøstlige hjørne af det sydamerikanske kontinent lå vest for denne linje og dermed i den portugisiske interessesfære.
Så da den portugisiske ekspeditionsleder, P.A. Cabral (ca. 1467-ca. 1526) i år
1500 nåede de brasilianske kyster, kunne han i overensstemmelse med den
tids tankegang erklære området for portugisisk koloni.
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. X, Nordisk forlag, København
1977, p. 206.
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. II, Nordisk forlag, København
1977, pp. 147 & 255.
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. IX, Nordisk forlag, København
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35 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 30.
36 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 30.
37 Niemeyer, O.: My Architecture, Revan, Rio
de Janeiro 2000, pp. ???.
38 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,

Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 31.
39 William Holford var i årene 1948-70
byplanprofessor ved University College
London. Se:
D147 Papers of William Graham, Baron
Holford of Kemp Town (1907-1975;Architect and Town Planner), fra:
URL: http://sca.lib.liv.ac.uk/collections/
archive/holford.html

Øverst Corbusiers første forslag og nederst det endelige forslag til sundheds- og undervisningsministeriet i Rio de Janeiro
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40 Brasília som projekt fremstår det klareste eksempel på realiseringen af Corbusiers byvision, som verden har set.
Dette er ikke så underligt, når man betænker, at Costa så Corbusiers værk som
”arkitekturens hellige tekst.”
Uden på nogen måde at ville forskertse
Niemeyers og Costas indsatser laver Holston i sin bog, The modernist city, en
grundig analyse af i hvor høj grad Brasília er et barn af Corbusiers og CIAMs
byvision.
Holston, J.: The modernist city.An anthropological critique of Brasília, University
of Chicago Press, Chicago & London
1989, pp. 31 ff..
41 Costas oprindelige konkurrenceforslag til
Plano Piloto (1957) var udfærdiget på
portugisisk. Det findes publiceret i mange
udgaver, og jeg har med mine begrænsede
portugisiske sprogfærdigheder delvist
måttet basere mine danske oversættelser
på engelske og tyske oversættelser - og
hvor jeg har været i tvivl støttet mig til den
portugisiske originaltekst.
En portugisisk udgave af Costas oprindelige forslag til Brasílias Plano Piloto finder man for eksempel i Lucio Costa. Registro de uma vivência, Empresa das Artes,
São Paulo 1995, pp. 283-97.
En engelsk version af Costas oprindelige
bidrag til konkurrencen om Brasílias byplan er tilgængelig på internettet:
Areal, A.C.B. (Ed.): The Pilot Plan as presented by Lucio Costa in 1957: Report of a
Pilot Plan for Brasilia,
URL: www.infobrasilia.com.br/
pilot_plan.htm
Man finder en lidt bedre oversat, men
ufuldstændig udgave af Costas Plano
Piloto i:
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Tirapeli, P.: Patrimônios da Humanidade
no Brasil / World Heritage Sites in Brazil,
Metalivros, São Paulo 2001, pp. 288-93.
Lúcio Costas forslag til Plano Piloto, de
indledende afsnit. Se note 41.
Holston, W.: ”Brasília. A new capital for
Brazil” in Architectural Review 122, p.
398.
NOVACAP (Nova Capitol, ny hovedstad)
hedder den organisation, som i 18.04.
1956 blev foreslået og 19.09. blev vedtaget oprettet til at forestå opførelsen af den
nye hovedstad. NOVACAP eksisterer
stadig idag og forestår en lang række af
Brasílias anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.
Oscar Niemeyer forestod sin del af arbejdet med opførelsen af Brasília ikke som
selvstændig arkitekt, men som leder af
NOVOCAPs arkitektur- og byplan afdeling,
Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Areal, A.C.B.: “The History of Brasília
Part II” fra:
www.infobrasilia.com.br/
bsb_h2i.htm#anapolis
Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 19. Se note 41.
For eksempel sammenlignes Kubitschek
i Brasília Secreta med farao Akhenaton
fra det 18. ægyptiske dynasti, 3.400 år
tidligere, og der trækkes paralleller mellem på de ene side den tids byggeskik og
symbolik og på den anden side Costas
byplan og en lang række af ikke mindst
Niemeyers repræsentative bygninger i
Brasília.
Kern, I. & Pimentel, E. F.: Brasília Secreta.
Enigma do antigo Egito, Portico, Brasília
2000.
Disse indlæsninger har dog intet hold i
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Brasília, sua gente, seu maior monumento, Ipiranga, Brasília 1997, pp. 10-11.
UNESCOs World Heritage program fokuserer som oftest på arkitektur og
landskaber af historisk interesse. Brasília
er således den første moderne by under UNESCOs beskyttelse.
Minebyen Ouro Preto, som i en periode
i 1800-tallet var Brasíliens hovedstad, blev
med sin enestående barok-arv ... udbyg
med oversigt over hvilke 14 steder som
er under UNESCO
Tirapeli, P.: Patrimônios da Humanidade
no Brasil / World Heritage Sites in Brazil,
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hverken Costas eller Niemeyers selvopfattelse - der er intet i deres beskrivelse
af deres arbejde, som konfirmerer Kerns
og Pimentels metafysiske indlæsninger af
tal- og proportionsforhold, hellige konfigurationer, indbyggede hieroglyffer
osv.
Først i 1990, 30 år efter byens indvielse
fik Brasília status som selvstændig delstat
med egen guvernør.
Baludino, E. in de Felippe Jr., B. (Ed.):
Brasília, sua gente, seu maior monumento, Ipiranga, Brasília 1997, pp. 60-61.
Tribunal do Justiça og Palacio do Buriti
er tegnet af Nauro Esteves (f. 1926)
Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 12. Se note 41.
Brasília havde i 1996 1.969.868 indbyggere, hvoraf 23% levede udenfor Plano
Pilotos område.
Tirapeli, P.: Patrimônios da Humanidade
no Brasil / World Heritage Sites in Brazil,
Metalivros, São Paulo 2001, p. 265.
Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 20. Se note 41.
Baludino, E. in de Felippe Jr., B. (Ed.):

57 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 176.
58 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, pp. 170-71, 173 & 177.
59 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 35.
60 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 33.
Trods det at han har tegnet kolossalt
mange projekter til Brasília, blev Niemeyer
aldrig blev rig på det - han var ansat på
funktionærbasis i NOVOCAP og ville, tro
mod sin socialistiske overbevisning, ikke
modtage kommission.
Niemeyer, O.: My Architecture, Revan, Rio
de Janeiro 2000, pp. 33-35.
Alex Shoumatoff oplyser, at Niemeyer
under hele perioden fik en løn i størrelsesordenen 300$ pr. måned.
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 31.
61 Holston påpeger i en ganske spæn-

Metalivros, São Paulo 2001, pp. 264 ff..
53 de Siqueira,T.B.: ”Brasília 57-85. Do planopiloto ao ’Plano Piloto’” in Costa, Lúcio:
Registro de uma vivência, Empresa das
Artes, São Paulo 1995, pp. 325-28.
54 Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 16. Se note 41.
55 Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 16. Se note 41.
56 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 175.

dende analyse i sin bog, The Modernist
City, hvordan Niemeyer med sine lejlighedsplaner til de første superquadra
i det små prøvede at opbløde og udglatte disse klasseforskelle. Men samtidig påpeger Holston, at resultatet måske blot var endnu mere ydmygende
for tjenestefolkene, og at de i superquadraernes alt for små forhold for tjenestefolk, som gjorde, at mange ikke
havde tjenestefolk boende, påførte
hushjælp og barnepiger en kostbart
transport mellem Plano Piloto og forstæderne.
James Holston skriver, at de modernistiske byplanlæggere så at sige vendte forholdet mellem by og befolkning. Hvor et
arkæologisk perspektiv naturligt ville forstå byen som en artefakt og mere eller
mindre passivt afledt udtryk for det liv og
de forestillinger om tilværelsen, som på
et givet tidspunkt herskede, da så modernisterne heroverfor muligheden for gennem bevidst ændrede rammer og betingelser at påvirke mennesket og de sociale
mønstre i ønsket retning.
”Hvis planlæggere kunne kontrollere den
sociale udvikling gennem implementeringen af en ny type by, og hvis denne
by kunne fremstå som en forbilledets
hovedstad og model for national udvikling, så troede de på muligheden af at
generalisere dens innovationer overalt i
samfundet, og ydermere at kunne drive
samfundet frem til en planlagt fremtid og
foranledigende det til at undgå forudsagte
men uønskede stadier i dets historiske
udvikling,” skriver Holston: ”En sådan projektion af [en ønsket] udvikling, har særlig
relevans for praktiseringen af modernistisk planlægning i udviklingslande, for

De tre Musketerer, Juscelino Kubitschek,
Oscar Niemeyer og Lúcio Costa
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det åbner for muligheden af at det
mest tilbagestående nationer kunne
springe direkte ind i den mest moderne
verden.”
Holston, J.: The modernist city.An anthropological critique of Brasília, University
of Chicago Press, Chicago & London
1989, pp. 77-78.
The modernist city er i udgangspunktet
en spændende etnografisk læsning af det
modernistiske byprojekt, Brasília, spækket med gode iagttagelser. Men Holstons
systematiske mistænkeliggørelse af dette
som arkitekt og byplanlægger overhovedet af have en intention med sit arbejde,
virker dog problematisk. Sine steder kan
The modernist city således virke næsten
detektivromanagtig i sit forsøg på at afsløre, hvad der på to skr idts afstand er
selvskabte forbrydelser.
Baludino, E. in de Felippe Jr., B. (Ed.):
Brasília, sua gente, seu maior monumento, Ipiranga, Brasília 1997, p. 20.
Tirapeli, P.: Patrimônios da Humanidade
no Brasil / World Heritage Sites in Brazil,
Metalivros, São Paulo 2001, p. 265.
Fra et interview med Alex Shoumatoff,
in:
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 36.
Dette udsagn fra Costas sidste interview,
offentliggjort i Correio Braziliense 06.10.
1997, er refereret i:
”Brasília is Orphan” in Brazzil 1998/7, p.
11.
”Brasília is Orphan” in Brazzil 1998/7, p.
12.
Lúcio Costas forslag til Plano Piloto,
punkt 10. Se note 41.
Ved åbningen i 1960 stod 11 mini-

steriebygninger færdige. Der er siden i
1979 tilkommet yderligere fire, ligesom
adskillige af ministerierne har fået anneksbygninger i selvstændige bygninger i den
bagvedliggende zone, som er reserveret
til udvidelser.
Ministeriebygningerne var i begyndelsen ikke særlig vel tilpassede klimaet den modernistiske glaskasse egner sig
ikke til at stå fremme i den tropiske sol,
og det siges at ledende funktionærer for
altid at have et køligt kontor havde kontorer til begge sider. Men ministeriebygningerne har med tiden fået facaderne dækket med brise solei-elementer.
Sådanne lameller muliggør i et klima
som Brasílias opretholdelsen af et behageligt indendørsklima uden airconditioning.
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 178.
Særlig i Rio-området finder man en stor
variation af brise solei, vandret og lodret
hængslede skodder og ref lektorer, i
facadeskemaerne. De gav optimal kontrol med lysindfaldets diffusion og intensitet.
Goodwin, P.L.: Brazil Builds.Architecture
New and Old 1652-1942 / Construção
Brasileira. Arquitetura Moderna e Antiga
1652-1942, The Museum of Modern Art,
New York 1943, pp. 84-88.
69 Itamaraty betyder hvide klippe på TupiGuarani, et af Brasíliens oprindelige indianske sprog. Mange floder i Brasilien
har dette navn, og dette ord har traditionelt været forbundet med brasiliansk
diplomati.
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
Juscelino Kubitschek skulptur i bronce, af
José Pedrosa (19xx-xx)
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York 1980, p. 159.
70 Den franske oplysningsfilosof Charles
de Secondat Montesquieu (1689-1755)
opstiller i sit hovedværk, L’Esprit des Lois,
Lovenes Ånd, (1748) en slags magt-etik
for, hvordan magten i samfundet burde
opdeles på en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt. Denne
tredeling af magtens institutioner fik
stor betydning for de samfund, som
tog form i og med de borgerlige revolutioner fra slutningen af 1700-tallet og
frem.
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, Vol. VI, Nordisk forlag, København
1977, p. 427.
7 1 Se note 81.
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, p. 49.
7 2 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, pp. 50-51.
7 3 Keramiske kakler af Athos Bulcão (f.
1918) og haveanlæggene var af Roberto
Burle Marx (1909-94).
7 4 Kubitschek døbte selv præsidentpaladset Palácio do Alvorada, Morgengryets
Palads.
Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, pp. 52 & 54.
Præsidentpaladset ligger i forlængelse
af Eixo Monumental på spidsen af den
halvø, som deler Brasílias opdæmmede
sø i to, Lago Norte og Lago Sul, Den
nordlige Sø og Den sydlige Sø.
7 5 Shoumatoff, A.: The Capital of Hope,
Coward, McCann & Georghegan, New
York 1980, pp. 60, 190-91.
7 6 Costa, L.: ”Brasília 57-85. Do plano-
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piloto ao ’Plano Piloto’” in Costa, L.:
Registro de uma vivência, Empresa das
Artes, São Paulo 1995, pp. 325-28.
Costa, L.: ”Brasília Revisitada 1987” in
Costa, L.: Registro de uma vivência,
Empresa das Artes, São Paulo 1995, pp.
330-31.
Ferraz, M.C. & Pinho, R.: ”Um João …
Lelé / A guy called João … Lelé” in Ferraz, M.C. & Latorraca, G. (Eds.): João Filgueiras Lima. Lelé, Editorial Blau & Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Lissabon &
São Paulo 2000, p. 15.
Ibid., pp. 15-17. (Lelé-interview i den
røde bog).
Niemeyer, O.: My Architecture, Revan,
Rio de Janeiro 2000, p. 35.
Sprogligt set betegner Catetinho en
miniudgave af præsidentpaladset i Rio,
Catete - tilsvarende det tyske sprogs
Gretchen og Grethe.
En Candango var oprindelig en kriger.
Med påbegyndelsen af Brasílias opførelse blev en Candango betegnelsen
for de mennesker, som fra alle egne af
Brasílien kom for at tage del i arbejdet
- ofte under ganske primitive forhold.
Alex Shoumatoff skriver, at ordet
Candango 20 år efter Brasílias indvielse
var ved at skifte betydning til at betegne mennesker, som var født i
Brasília.
Candangos er ganske myteomspændt
.....
Note om hans rolle i Sarah - spørg ???
Ibid., p. 18. (Lelé-interview i den røde
bog).
Ibid., p. 18. (Lelé-interview i den røde
bog).
Ibid., p. 17. (Lelé-interview i den røde
bog).

8 6 Ibid., p. 19. (Lelé-interview i den røde
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York 1980, p. 67.
USA havde efter 2. verdenskrig militære
aktiviteter i hele Latinamerika, ikke bare
Brasílien
1954 militær intervention i Guatemala
1965 kup i Dominikanske republik
1973 kup i Chile - styrtede den første
folkevalgte præsident
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