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Venedig har alltid fascinerat mig. Jag har varit där flera 
gånger, men det har alltid bara varit en genomresa. Ett 
par dagar där på en bilsemester med familjen eller en dag 
för att besöka biennalen under en tågluff. men för mig 
har en dag eller två aldrig varit nog. Venedig är ett 
virrvarr av fantastisk arkitektur och historia. Det är 
också en plats som under de senaste hundra åren har 
kämpat för att hålla sig i takt med det moderna 
samhället. Det historiska måste samsas med det moderna: 
palats som görs om till konstmuseum, filmfestivaler och 
köpcentrum. Historia som omtolkas för att förhålla sig till 
vårt samhälle och de horder av turister (mig inkluderad 
alltså) som spenderar sina dyrköpta semesterdagar med att 
ta små myrsteg packade som sillar längs med kanalerna.

Förutom turistproblemet står Venedig inför flera andra 
saker som för evigt kommer förändra den. Långsamt 
sjunker staden, en utveckling som kommer att snabbas på 
av klimatförändringarna de närmaste åren. Genom 
komplicerade slussprojekt så försöker man stävja 
problemet, men det som görs idag är inte på lång väg nog. 





Jag och min reskamrat Petter landar på Trevisio en 
onsdagskväll i april. Vi hittar en buss som tar oss till en 
öde busshållplats vid Tranchetto utanför Venedig. Det är 
meningen att man därifrån ska ta tåget in till 
centralstationen, men vi vill hellre ta båten runt Venedig 
till vårt boende. Efter en rask promenad genom mörka, 
övergivna hamnar hittar vi äntligen till båten som på en 
dryg halvtimme tar oss till Giardini. 

Där väntar vår tredje reskamrat Martin och vår 
hyresvärd Guilio. Guilio har, såklart, arbetat för 
Carlo Scarpa i sin ungdom och nu står han vid Giardinis 
båthållplats och pekar ut saker vi borde se (det finns en 
hel del) innan han skyndar iväg till sin båt. 

Nästa dag tar vi båten in till San Marco, vilket visar 
sig vara fruktansvärt dålig tajming. Det firas nämligen 
självständighetsdagen i Italien så torget, katedralen och 
Scarpas Olivetti-butik är alla stängda. Typiskt. Martin 
berättar att Kampanilan på torget bara är en kopia. Det 
kollapsade under kontrollerade former 1902 och det enda 
dödsfallet blev vaktmästarens katt. RIP. 1912 byggdes det 
sedan upp precis som det var förut, med bara några 
mindre förändringar för att undvika ännu en kollaps. 



Vi promenerar istället till Querini Stampalia, ett 
historiskt palats där Carlo Scarpa restaurerade 
bottenvåningen på slutet av femtiotalet. Mellan 
1994 och 2003 gjordes en större ombyggnad av 
huset av Mario Botta, som också flyttade ingån-
gen från Scarpas träbro till grannbyggnaden. 
Bottas tillägg känns lite generiskt: långa rader 
av låsbara skåp, designmöbler, presentbutik och 
glansiga ytor. Ett likadant museum kan man 
hittar nästan var som helst i världen. 

I motsats till det så är Scarpas tillägg mer 
specifikt. Vatten är en bärande del av byggnaden 
och det är tydligt att tanken att rummen ska 
fungera som ett slags Venedig i miniatyr. Vattnet, 
broarna, öarna och till och med en liten 
inhägnad gård, allt finns där. Men samtidigt 
som rummen rymmer hela Venedig så är det 
också märkligt tomt på funktion. Det är som 
att Bottas tillägg har ätit upp allt som Scarpas 
var och nu undrar man vad man ska göra med 
Scarpa. Men gården är fin, lugn och tyst. Det 
är svårt att tänka sig att turisthorderna bara är 
några meter bort.

querini stampalia
restaurerad av carlo scarpa (1959)





Nästa morgon tar vi en båt till Gallerie 
dell’Accademia. I receptionen så får vi ett 
häfte med information om byggnaden, 
men tyvärr endast på italienska. Det 
enda jag förstår är Palladio, men 
Palladio-delen stängd på grund av 
renovering, meddelar de i receptionen. 
Inne på museet är det som en labyrint, 
Accademia är egentligen tre ihopbyggda 
byggnader och som sagt, stort nog för 
en egen vaporetto-station. Jag går snart 
vilse bland konstverken och råkar hamna 
framför en lång kö till Da Vincis skiss av 
den vitruvianske mannen. 

gallerie 
dell’accademia
palladio, carlo scarpa m.fl.





Efter att vi är klara där så promenerar vi till Magazzini 
del sale, det före detta saltlagret som (bland annat) 
konstnären Emilio Vedova räddade från att bli till 
swimmingpools 1974. För några år sedan så gjordes en av 
lagren om till en konsthall av Vedovas gamla vän Renzo 
Piano. Saltlagret från 1500-talet är till stor del 
bevarad, och de enda tilläggen var från början ett 
försiktigt sluttande golv lagt ovanpå originalgolvet och en 
anordning för att presentera konst i mitten av det 
långsmala rummet. Till den pågående Baselitz-
utställningen så har man dock byggt upp paneler innan-
för väggarna från 1500-talet och den spännande 
anordningen används inte vilket känns lite nedrigt.

magazzini del sale 
restaurerad av renzo piano (2009)



Magazzini del sale
Restaurerad av Renzo Piano (2009)



Härnäst går vi till Punta della Dogana, en del av Fran-
cois Pinaults imperium av museum (museumimperium?) 
i Venedig. Förutom att vara ägare till Gucci och Yves 
Saint Laurent så äger han också Palazzo Grassi, som vi 
planerat att besöka härnäst. Inrymt i en före detta 
tullbyggnad så stod Punta della Dogana länge tomt innan 
man på 2000-talet bestämde sig för att lägga ännu ett 
konstmuseum här. 

Eftersom en stor del av byggnaden var i dåligt skick så 
behövde man göra ganska stora ändringar, några av 
väggarna byttes ut för att skapa parallella hallar och taket 
byttes ut. De väggar som blev kvar skrapades rena för att 
exponera det röda teglet som kontrasterar mot 
Tadao Andos tillägg i rå betong, glansigt linoleum och 
glas. Det gamla och det nya samsas på ett spännande sätt 
men ibland så tar de starka kontrasterna tar lite för 
mycket plats av konsten. 

punta della dogana
restaurerad av tadao ando (2009)





Efter lunch går vi till Palazzo Grassi. Under 
tiden vi är i Venedig pågår där ett stort retro-
spektiv av den belgiska konstnären Luc Tuy-
mans. Mosaikgolvet på innergården är baserad 
på en av hans tavlor, kallad ”Schwarzheide”. 
Först när man rör sig uppåt i byggnaden och 
tittar ner så ser man att de tusentals små 
mosaikplattorna formar några glesa tallar som 
fint samspelar med originalgolvet i grön mar-
mor. Det säger något om vilken enormt hög 
ambitionsnivå som finns kring konstbiennalen i 
Venedig.

I Palazzo Grassi har Ando valt en motsatt tak-
tik från i Punta della Dogana. Palatsets rikt ut-
smyckade väggar har täckts över med vita pan-
eler, och idag är det bara dörrposterna som är 
exponerade. Det känns som att han bråkat med 
det historiska palatset och till slut kommit fram 
till en kompromiss som inte gör någon särskilt 
glad. Man har också installerat en ventilation 
som låter så högt att det känns lite som att vara 
på en finlandsfärja. 

palazzo grassi
restaurerad av tadao ando (2006), 
och gae aulenti (1983)





På kvällen besöker vi Fondaco dei Tedeschi nära 
Rialto-bron, ännu en gammal lagerbyggnad som nyligen 
bytt skepnad. 2008 köpte Benneton den historiska 
byggnaden med rötter i 1500-talet och gav snabbt staden 
ett bidrag till sin budget för att skynda på ombyggnaden. 
2016 öppnade slutligen det nya köpcentret, och man hade 
då fått tillåtelse att göra ganska stora förändringar på den 
skyddade byggnaden. 

OMA har lagt till ytterligare tidslager på en redan 
komplex byggnad. Min samlade känsla är den av 
överflöd: lite för många olika material, former, färger, 
tidslager och affärer gör mig lite trött. Det är skickligt, 
visst, och spännande, men också lite för mycket, även för 
att vara Venedig. Som kronan på verket så har man byggt 
en takterass där man kan avsluta sin shoppingrunda med 
en selfie med Venedig som backdrop. Man kan anklaga 
OMA för mycket, men de vet verkligen vad folk vill ha: 
takterasser.

fondaco dei tedeschi
restaurerad av oma (2016)





Nästa dag regnar det. Vi äter lunch på en restaurang där 
väggarna är prydda med bilder på samma restaurang som 
vi befinner oss på, men där vattnet når upp till 
knäna, vilket gör oss lite stressade. När bilden nästan 
börjar likna verkligheten går vi för att göra ett nytt försök 
med Markuskyrkan. Väl där så märker vi att kön går 
ända ut till torget, och vi har ingen lust att stå 20 
minuter i kö i ösregn. 

Istället går vi till vår plan B: Teatro la Fenice. Den kända 
operan från 1700-talet som brann ner för tredje gången 
1996. Den nya operan invigdes 2003, arkitekten var 
Aldo Rossi och mottot var ”som det var, var det var”, ett 
roligt angreppssätt i en stad som är van vid att försöka 
återuppfinna sig själv. När man vet att stuckaturerna och 
målningarna är gjorda tidigt 2000-tal så får jag en lite 
underlig känsla, och om man är lite elak kanske man kan 
kalla det kitsch. Men varför inte? 

teatro la fenice
aldo rossi (2003)





Efter besöket på operan så fortsätter regnet ösa ner. Vi går 
tillbaka mot San Marco men kön är fortfarande lång och 
vi har torkat upp tillräckligt i operan för att inte vilja bli 
dyblöta igen. 

Istället går vi in till Olivetti-affären, som tar upp en 
mindre plats på samma torg. Skrivmaskiner säljs inte i 
lika stor utsträckning som de gjorde när affären öppnade 
1959 så idag är affären ett slags museum om 
skrivmaskiner och Scarpas arkitektur… antar jag. Det är 
en liten butik men det finns ingen brist på saker att titta 
på. Trappan, som få arkitekter inte känner till, blir också 
en utställning av skrivmaskiner. Mosaikgolven i blått, 
gult och vitt. Varje liten detalj är genomtänkt och 
genomritad av Scarpa: från utställningsmöbler som ser ut 
som att de svävar till de enkla plåtlamporna i 
skyltfönstret. 

olivetti store
carlo scarpa (1958)





När vi efter en alldeles för lång stund kommer ut från 
butiken så har det nästan slutat regna, så vi ställer oss i 
kön till katedralen. När vi kommer in inser vi att kön 
fortsätter att ringla genom hela kyrkan, det är som en 
effektiv turistmaskin som så snabbt som möjligt ska få folk 
in och ut genom kyrkan. Tid till att beundra 
mosaikgolven eller väggarna i guld finns inte, vilket är 
förståligt med tanke på hur många människor som vill in. 

Egentligen skulle jag vilja gå tio varv i kyrkan men det 
finns det tyvärr ingen tid för eftersom det är dags att bege 
sig hem till Stockholm.

Tack till Hawermans stipendiefond som 
möjliggjorde min resa!

Bilder är (i de allra flesta fall) tagna av Petter Pustina.


