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Sommaren 2019 genomförde jag en resa runt ett antal italienska städer för
att studera italiensk modernistisk arkitektur. Min resa började i Vicenza
och tog slut i Milano, med besök i ett antal italienska städer däremellan. Jag
var intresserad bland annat av hur de italienska modernistiska arkitekterna
påverkades av att verka inom ett totalitärt samhälle som fascismen. Detta
samtidigt som de tyska modernisterna totalt trycktes ned av nazisterna
i samtidens Tyskland. Min tes var att fascisterna i motsats till nazisterna
bejakade modernismen och lät den bli deras uttryck. Denna tes visade sig
under resan vara en klar förenkling av historiens komplexitet, och som
så ofta förr kände jag att det gick mindre och mindre att dra några så
generella slutsatser ju mer jag fördjupade mig.
Istället överraskades jag av att det som snarare karaktäriserade den
italienska arkitekturen under fascismens styre var en mångfald av stilar,
som alla mer eller mindre tolererades av regimen, men som var och en
tävlade om att bli regimens “favoritstil”. Visst finns det gemensamma
uttryck, såsom monumentaliteten, storslagenheten och de “tidlösa”
materialen i hög kvalitet, men det är ändå inte särskilt enhetligt enligt
min mening.
Jag vill också påpeka att jag fullt tar avstånd från italiens fascistiska regim,
och vad den fachistiska ideologin står för.

<-- FRAMSIDA:
STAZIONE DI FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GIOVANNI MICHELUCCI 1934
- RATIONALISM

TORRE LITTORIA - ARMANDO MELIS DE VILLA - 1933 - TORINO - RATIONALISM

		
För att förklara hur denna komplexitet i den italienska fascistiska
byggnadstraditionen tänkte jag försöka redogöra för hur det arkitektoniska
landskapet under fascismen tog sig ut. Under perioden jag främst har
riktat in mig på, 1920-1945, kan man säga att arkitekturen kan delas upp
i tre delar; Ett modernistisk avant-garde, en reaktionär och historiserande
del, och ett komplicerat mittenfält däremellan. Det som är speciellt med
arkitekturen under den italienska fascismen är att avant-gardet inte såg
som en motståndare till regimen, såsom i Tyskland. Istället kan det sägas
vara en bidragande faktor för fascisternas tidiga framgångar, genom
kopplingar mellan avant-gardegruppen konstströmningen futurismen.
För futuristerna handlade det om att gå in i den nya tiden och lämna
det förflutna genom att använda våld. För dem var krig den enda sanna
energikraften och en kreativ kraft som lät det gamla lämna plats för det
nya, i och med att det gamla förstördes.
Maskinen ansågs vara det ultimata medlet för att nå den kontinuerliga
rörelse och förändring de eftersträvade. Allt skulle kastas på ända,
estetiken och vardagslivet skulle förändras i grunden. Futuristerna hade
dock inget tydligt uttalat förbund med fascisterna, men rörelserna hade
många gemensamma nämnare och personer. Bland annat var det första
fascistiska manifestet skrivet av Filippo Marinetti, en av futurismens
grundare. Eftersom det heller inte fanns någon tydlig futuristisk stil var
det inte ett formspråk som influerade fascisterna via futurismen, utan
snarare ett tankesätt och en ideologi. Futurismen influerade också en
annan del av det italienska avant-gardet; rationalisterna.

STAZIONE DI FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GIOVANNI MICHELUCCI 1934
- RATIONALISM

Rationalisterna var den delen av avant-gardet som hade tydligast
inverkan på den fascistiska arkitekturen, och kan i mångt och mycket
sägas motsvara den modernistiska arkitekturen i resten av Europa i
Italien. Rörelsen har sitt ursprung omkring 1920, och dess kändaste
arkitekt kan sägas vara Giuseppe Terragni, känd framförallt för Casa del
Fascio i Como. Rationalisterna var mer konventionellt modernistiska och
mindre expressionistiska än futuristerna. De riktade sitt fokus framförallt
mot Bauhaus i Tyskland och mot le Corbusier. Rationalisterna ansåg att
Le Corbusier hade tagits för bokstavligt i sin dyrkan av maskinens roll i
arkitekturen men fokuserar istället på hans ide om en tidlös arkitektur,
baserad på historiska exempel som kategoriseras in i essentiella
grundläggande element. Dessa element abstraheras och förenklas för att
nå fram till en essentiell och tidlös arkitektur. Rationalisterna använder
industriella material som glas och stål och arbetar ofta med att ge
byggnaden en form som är igenkännbar i dess delar, men samtidigt utgör
en del av en urban kontext.
En italiensk arkitekt som bland annat varit en del av det rationalistiska
avant-gardet är Giovanni Michelucci. En av Micheluccis viktigaste
byggnader från den här tiden är Stazione di Firenze Santa Maria Novella,
i Florens från 1934. Byggnaden kombinerar storslagenhet och symmetri
med mänsklig skala och assymetri på ett faschinerande sätt. Byggnaden
i sin helhet ger inget storslaget uttryck, utan ger ett lågmäld och modest
intryck (se första sidan), men ankomsthallen är strikt symmetrisk och
stram, om än med en viss mjukhet, till följd av det dämpade ljuset från
ovan.

SEDE CENTRALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
- GIOVANNI MICHELUCCI - 1957 - RATIONALISM
I ett besök i en senare byggnad av Michelucci, Sede centrale della Cassa
di Risparmio di Firenze, från 1957, tiden efter att den faschistiska
regimen fallit kan man ana en skillnad i hur stram arkitekturen var.
Efterkrigstidens Michelucci har kvar många av dragen från tiden då
han ritade Stazione di Firenze Santa Maria Novella, systematiken och
det rationella är kvar, men personligen tyckte jag arkitekturen blivit
mjukare och mindre manifesterande. Detta gör den inte nödvändigtvis
bättre; de starka gesterna i Santa Maria Novella är trots allt det som gör
byggnaden så intressant, men det finns en skillnad. Huruvida denna
skillnad går att spåra till om arkitekturen är skapad i regimens namn
(vilket Santa Maria Novella absolut var) är dock en fråga som är mycket
komplex, där jag inte vågar dra några generella slutsatser.

PALAZZO DELLE POSTE - GIUSEPPE VACCARO E GINO FRANZI - NAPOLI - 1936 - RATIONALISM

En iakttagelse jag gjorde när jag besökte Palazzo delle poste, ett postkontor
i Napoli, var likheten mellan den de italienska publika byggnaderna
och samtida svensk offentlig arkitektur. Samtidigt som det rådde två
fullkomligt olika politiska system så upplever jag att det fanns ett liknande
förhållningssätt till publika byggnader. På något sätt skulle Palazzo delle
poste också kunna ha varit ett stadshus från 30-talet i en svensk stad,
ritat av Gunnar Asplund eller liknande, i den socialdemokratiska eran i
Sverige. Visserligen är de svenska modernisterna oftast klart “mjukare” är
de italienska rationalisterna, men stundtals är de mycket lika varandra,
framförallt när det kommer till byggnadernas interiörer.

En annan iakttagelse jag gjorde var att det var ett vanligt motiv med
rationalistiska byggnader med monumentala entréer. Detta behöver inte
vara ideologiskt laddat, men för mig förde det tankarna till en metod för
att få besökaren att känna sig liten och maktlös i förhållande till byggnaden
eller institutionen den besökte.
Detta är något som givetvis exiserar i mycket arkitektur, men här upplevde
jag det som ett vanligare motiv än i samtida arkitektur i andra delar av
Europa.

Piazza C.L.N., eller Piazza Comitato di Liberazione Nazionale,
representerar en annan del av arkitekturen under fachismen i Italien.
Det är uppfört under Marcello Piacentini, och hör hemma under
monumentalism och neoklassicism snarare än rationalism. Piacentini var
det närmaste en statsarkitekt som fachismen hade, och som designade ett
stort antal byggnader, bland annat det välkända EUR i Rom. Piacentinis
byggnader är klart mer traditionella än rationalisternas, och i mina ögon
mindre mjuka och organiska. De påminner mer om det man förväntar sig
av arkitektur från en totalitär regim, trots att många av rationalisternas
byggnader var precis lika politiskt laddade som Piacentinis.

PIAZZA C.L.N - MARCELLO PIACENTIONO - TORINO - 1935 - NEOKLASSICISM

Novecento (Det nya århundradet) var en annan grupp som var aktiv i
norra Italien under tiden för den fascistiska regimen. Novecento skulle
kunna siga sig tillhöra “det komplexa mellanfältet” mellan avant garde
och neoklassisicm. Novecento har inget eget manifest men kan inom
arkitekturen representeras av Giovanni Muzio. Hans mest berömda
byggnad heter Cà Brutta, vilket betyder ”den fula byggnaden” och ligger
i Milano. Novocentos arkitektur grundar sig ofta i historiska motiv, men
med ett mycket friare förhållningssätt till klassiska stilregler i övrigt. Det
är i grund och botten en form av neoklassicistisk arkitektur, men trots
detta är den gränsbrytande och nytänkande.

CÀ BRUTTA - GIOVANNI MUZIO - 1922 - MILANO - NOVECENTO

Cà Brutta är en massiv och tung byggnad, täckt med ornamentik som nästan
tapetserar ytan i horisontala ränder av närmast manieristiska motiv. Dessa
ränder bryter upp byggnadens massa visuellt, och behåller principen av ett
”grid” som den bärande strukturen skapar, fast än i omarbetad tappning.
De historiska referenserna i sin avskalade geometriska abstraktion fick
mig att tänka på post-modernistisk arkitektur från tiden omkring 80-talet,
om än med mycket mer materialitet och faktisk massa än senare.
Byggnaden delas i två delar av en väg. Tvärs över vägen finns en triumfbåge
rekonstruerad i ett geometriskt simplistiskt manér, utan framstående
element eller prydnader, vilket gör att den nästan ser ut som en ruin. Den
utgör en tydlig historisk referens och samtidigt skapar den en närmast
ceremoniell ingång mellan de två byggnadskropparna. Det finns en likhet
i fasaden på de två byggnaderna så att det kan upplevas symmetriskt
men i plan har de två byggnaderna helt olika form. Det modernistiska
i denna byggnad, om man kan säga det så, är att den leker med skala
och repetition, då fasaden inte är täckt med ett homogent material, utan
snarare en komposition av statiska repetitiva element som arrangeras på
olika sätt som ger en närmast industriell sammansättning, snarare än
hantverksmässig.

