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ABSTRACT

SPACE (RE)PRESENTED

Aspects of architecture models in art exhibitions

The main focus of this thesis is to analyze three architecture models, displayed at three major art 

museums. Using Roland Barthes concept of the mythology as a meta layer to the language of  the 

exhibition, the study of the models is also a way of studying their visual and institutional 

environment – thus inquiring into how the display of architectural models, in the context of the 

modern art exhibition, activates and displaces the discourse of the exhibition. Taking into 

consideration the different kinds of objects on display (and those that are not), as well as their 

relation to the artist and the artworks, the discussion is largely affected by the notion of the 

representation, as well as the ideology of the modernistic narrative. Upon analyzing these aspects, it

becomes clear that the models all convey narratives of their own, that in turn are activated and 

transformed in their dialogue with the rest of the exhibition. The models become part of the larger 

narrative that visualizes different ideas about modernism and modernity. But the analysis of the 

interplay between model and display also show how underlying narratives of nationalism and the 

relationship between art and architecture are a dominant pretext in the exhibitions. 

Keywords: architecture, model, exhibition, museology, modernism, representation, Centre 

Pompidou, Musée d'Orsay, Musée de l'Orangerie, Palais Garnier, Parc de la Villette

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING

I uppsatsen analyseras tre fall där arkitekturmodeller visas på konstutställningar. Modellerna tolkas 

i sitt visuella och institutionella sammanhang, och fungerar som ingång till studien av 

utställningarna, vars helhet och övriga verk också påverkas av modellens närvaro. På den moderna 

konstutställningen presenteras ofta ett tydligt narrativ, präglat av en sedan länge etablerad 

utställningspraktik. Genom att studera det avvikande objektet – i detta fall representationen – kan 

dess mekanismer bli urskiljbara. Modellerna är en helt annan typ av objekt än vad som annars visas 

på utställningarna, men framställs som en del av utställningens narrativ. I mötet mellan modellen 

och utställningsrummet kan de underliggande narrativen, om nationalism och hierarkier mellan 

konstarter, skymtas. 
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INLEDNING 

Att besöka ett modernistiskt konstmuseum innebär ofta att ta del av en kanoniserad 

historieskrivning. Vissa hävdar till och med att detta är museets roll.1 Museibesökaren presenteras 

inför verk som tillsammans bildar ett narrativ – en berättelse som till stor del kan ses upprepas på 

moderna museer i västvärlden. Arkitekturmodellen tillhör en annan konstart än merparten av vad 

som visas på konstutställningar, och dessutom är ofta en annan typ av objekt än just konstverk. När 

dessa inkorporeras i det konsthistoriska narrativet sker en förskjutning som möjliggör ett 

ifrågasättande av många av museets vedertagna praktiker. Denna förskjutning består främst i 

modellens representativa natur och vad det gör för utställningspraktiken. 

Modellen har länge varit ett viktigt verktyg för skapandet och kommunicerandet av arkitektur. 

Arkitekturteoretikern Wallis Miller menar att det även har blivit det vanligaste sättet att inkorporera 

arkitektur på utställningar och kommunicera den till lekmän.2 För att kunna fungera krävs dock att 

både producenten, användaren, och betraktaren har färdigheten att tyda dess språk. På så sätt kan 

rumsliga kvaliteter, taktilitet och skala och mycket mer utläsas och tolkas in i representationen. Med

utgångspunkt i några exempel på hur arkitekturmodeller ställs ut på konstmuseer diskuteras nedan 

dessa modellers roller och utsagor. Fyra paviljonger från Parc de la Villette, en sektionsmodell av 

Parisoperan och fyra byggnadsstadier av Musée de l'Orangerie får fungera som centrala noder i 

diskussionen kring det representerade rummet – modellen – och det presenterande rummet – 

utställningen.  

Syfte

I denna studie behandlas några fall där arkitekturmodeller ställs ut på utställningar som i övrigt 

domineras av bildkonst och skulptur. Syftet med det är att försöka förstå hur detta påverkar  

utställningspraktiken kring dessa modeller: vad inkluderandet av dessa innebär för utställningen 

som helhet och för modellerna i synnerhet. Med utgångspunkt i representationen av arkitektur på 

konstmuseet är mitt huvudsakliga syfte att analysera själva utställningarna och därigenom 

museernas ställningstaganden. Hur modellerna presenteras analyseras som en del av det narrativ 

som utställningen och institutionen förmedlar, och dessa berättelser och utsagor är vad jag vill 

utreda. 

1 Kali Tzortzi, Museum Space. Where Architecture Meets Museology, London/New York: Routledge, 2015, sid 70 
samt Carol Duncan, Civilizing Rituals, London: Rouledge, 1995, sid 12

2 Wallis Miller, ”Popularity contexts: exhibitions in Berlin before World War I”, Thordis Arrhenius (red.), Exhibiting 

Architecture, Zürich: Lars Müller Publishers, 2014, sid 156 
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Genom analysen ämnar jag besvara frågan: Hur verkar objektet i och för kontexten? Det vill säga: 

hur framställs modellen i utställningen och hur påverkar den sin omgivning? På vilket sätt styr 

denna representation tolkningen av byggnaden? Vilket är det narrativ som utställningen förmedlar? 

Inledningsvis kommer jag diskutera vilken typ av arkitektoniska objekt som visas, och hur 

utställningspraktiken kring modellerna skiljer sig från bildkonstens. Dessa mer semiotiskt 

orienterade analyser kommer sedan utmynna i en mer allmän kritisk diskussion kring sättet som 

dessa olika utställningspraktiker (om de visar sig vara olika) kan relateras till en diskussion kring 

institutionens aspirationer, samt frågor om verksstatus och representation, som diskuteras nedan. 

Metod

Min undersökning kommer vara en kvalitativ fallstudie. Min analys är inledningsvis visuellt och 

materiellt driven, då den behandlar modellen och dess omgivning, för att sedan bli mer ideologiskt 

orienterad, då institutionen och den samtida diskursen diskuteras. Analysen är här uppdelad i flera 

steg. I realiteten är dessa såklart inte tydligt avgränsade, men redovisas så för att förtydliga och 

underlätta dokumentation. Såväl de mer tekniska delarna av utställningarna, som till exempel 

ljussättning, skyltning, färgsättning, rörelsemönster som de omgivande verken/objekten kommer tas

i beaktande. Därpå kommer utställningen som helhet beskrivas, samt museet där utställningen tar 

plats. Museerna analyseras både ur materiella/rumsliga/visuella aspekter, men även organisatoriska 

och ideologiska. Analysen kan på så vis sägas utgöras av koncentriska cirklar, eller tolkningslager, 

med modellerna som centrala noder. 

I läsningen av utställningarna spelar Roland Barthes teorier om mytologisering en avgörande roll. I 

Mytologier (1957) presenterar han en semiotisk metod vars syfte är att avmaskera det vi anser vara 

självklart, som presenteras som naturligt, och se den ideologi som är underliggande.3 Barthes 

benämner en viss typ av diskursivt belagda föreställningar som myter – uttalanden, liknelser eller 

fraser som kommit att stå för en föreställning om ett visst fenomen. Han menar att ingen myt är 

beständig, utan är ett yttrande som är format av historien.4 Myten behöver inte vara ett muntligt 

eller skriftligt meddelande, utan kan vara i form av till exempel ett slags framställande – i mitt fall 

en utställning. Det mytologiska uttalandet har utformats av ett material som redan har utarbetats 

med tanke på vad det ska förmedla, som sedan omkontextualiserats eller filtrerats ytterligare. 

Mytens material förutsätter alltså redan ett medvetande som tillskriver dem betydelse. Därför kan 

3 Roland Barthes, Mytologier, Lund: Arkiv, 2007 (1957), sid 9
4 Barthes, 2007, sid 202
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materialet eller mediet som utgör myten vara skiftande, men behandlas på ett liknande sätt – som ett

mytologiskt uttalande.5 

Semiologin utgår från förhållandet mellan det betecknande och det betecknade, samt tecknet, som 

är den fullständiga förbindelsen mellan de två föregående. Dessa tre former är såklart formella, och 

kan fyllas med olika innehåll.6 Myten är i sin tur som ett andra schema, som överlappar det ovan 

nämnda tredelade systemet. Tecknet i det första blir synonymt med det betecknade i det andra 

systemet, i och med mytologiseringen. Myten strävar efter att sammanfatta yttrandet i ett enhetligt 

tecken, för att till slut benämna det med ett enkelt tecken eller en mening. Myten blir inom 

semiologin ett slags metaspråk – ett språk för att tala om språket.7 Barthes kallar mytens 

motsvarighet till tecknet för betydelse. Mytens betecknande blir samtidigt form och mening, som får

en ny eller utvecklad betydelse i och med mytologiseringen. Eftersom det ursprungliga tecknet får 

en låst betydelse i och med mytologiseringen sker en sorts reduktion av innehåll i systemets första 

led. Myten döljer inte det första ledets mening, utan förändrar meningen. Det sker en slags 

alienering från den ursprungliga innehållet, då formen behålls men dess betydelse så att säga 

förpassats till en annan sfär.8  Detta menar Barthes är vad som möjliggör att myten kan avslöjas som

just myt – att avkoda den låsta meningen. Föreställningen om myten som metaspråk kan överföras 

till diskussionen om utställningsmediets relation till de utställda objekten, där ett nytt lager 

betydelser läggs till de redan existerande verken som presenteras. 

I tolkningen av dessa mytologiseringar kommer jag använda mig av ett teoretiskt filter lånat från 

Michel Foucaults arkeologi, som möjliggör en kritisk diskursanalys av utställningsrummet. 

5 Barthes, 2007, sid 202
6 Barthes, 2007, sid 204
7 Barthes, 2007, sid 207
8 Barthes, 2007, sid 215
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Teori

Semiologin är inte ett system som behandlar fakta – semiologin är en metod för att utforska fakta 

som om det vore något som står för något annat, menar Barthes.9 På ett visst sätt speglas detta i min 

behandling av modellen. Modellen ses inte som en direkt representation av en byggnad, utan en 

presentation av vissa aspekter eller egenskaper hos en byggnad. Vidare blir även själva 

utställningen en fortsättning på denna berättelse, eller framhävning av egenskaper. 

Utställningsmediet i sin helhet betraktas alltså som ett diskursivt material, ett uttryck för åsikter och 

inställningar. Som teoretisk utgångspunkt har Michel Foucaults arkeologi varit en viktig influens. I 

Vetandets Arkeologi (1969) liknar Foucault sin metod vid den arkeologiska processen, som utgår 

ifrån de historiska fyndigheter som görs, som ett sätt att analysera som går emot historieskrivningen

och förutfattade meningar. Foucault betonar hur arkeologin har själva diskursen som sitt studie-

objekt, och inte bara ser den som ett sätt att utreda bakomliggande ”sanningar”, eftersom skapandet 

av dessa sker genom diskursen. Detta gör upphovsmannen, och de intentioner som förknippas med 

ett uttalande, mindre relevant eftersom en diskurs skapas kollektivt. Genom att betrakta diskursens 

specificitet är det heller inte ett sätt att studera förlopp eller linjära strömningar.10 Att betrakta 

aktörer och objekt som sekundära i relation till diskursen gör att jag kan analysera utställningarna 

relativt oberoende av objekten och deras ursprung, och fokusera på det sätt som objekten framställs 

i dessa specifika situationer. Det blir omöjligt att uttala sig om hur objekten skulle te sig utanför 

detta sammanhang och utan de attribut och egenskaper som tillskrivs dem i utställningsrummet. 

Den diskurs som råder kan också betraktas som en kollektiv produkt av den institution som håller i 

utställningen, och i förlängningen även som en produkt av konstvärlden, av dagens samhälle och 

alla de andra sammanhang som påverkar den. Det är alltså inte personen som författat utställnings-

katalogen som kan ses som avsändare, utan alla uttalanden är produkter av diskursen. I praktiken 

innebär detta även att jag har fått betrakta mina fallstudier som specifika – separerade från de 

byggnader som representeras och andra representationer. Men också att jag behövt förhålla mig 

kritiskt till det historiska narrativ som presenteras. Varje aspekt av utställningen och det övriga 

materialet utgör utsagor, och framställer således även en åsikt, inställning eller ställningstagande. 

Genom att utreda brotten i historien – diskontinuiteter och tvetydigheter – istället för att försöka 

förklara historien som ett linjärt förlopp argumenterar Foucault istället för en rekonstruktion av 

historien. Att studera ögonblick och specifika situationer snarare än flöden möjliggör parallella 

9 Barthes, 2007, sid 203
10 Michel Foucault, Vetandets Arkeologi, Lund: Arkiv, 2011 (1969), sid 177-178
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narrativ, en heterogen historiesyn som tillåter flera olika tolkningar och perspektiv. Han menar även

att studiet av det avvikande, det perifera, i ett samhälle avslöjar mycket om det  normativa.11 I 

Foucaults studier blir detta också ett sätt att peka ut det avvikande som en social (eller historisk) 

konstruktion, och därmed även peka på hur det normativa existerar endast som en konstruktion, som

en kontrast till ”det andra”.  Inom olika samhällen och olika tider kommer det avvikande att skifta 

och ändra fokus, men Foucault menar att de flesta samhällen behöver ett ”annat” att definiera sig i 

förhållande till.12 I detta fall menar jag att arkitekturmodellen kommer att uppfattas som det 

avvikande i relation till bildkonsten, och därmed även kan tänkas säga mycket om sina omgivande 

objekt och sin museala kontext. 

Tony Bennett har använt sig av Foucaults teorier för att påvisa hur museerna har organiserats 

arkitektoniskt för att skapa ett biopolitiskt system för övervakning och kontroll av människor och 

objekt. Detta system består bland annat av den självreglerande övervakning som uppstår i hur 

besökaren hela tiden övervakas och övervakar andra – som en blandning mellan panopticon och 

panoramat, enligt Bennet.13 Denna reciproka blick skapar ett samhälle som övervakar sig självt. 

Detta är värt att nämna i relation till museets betydelse som aktör och plats, och dess betydelse för 

perceptionen av objekten som visas. Min användning av Foucault kommer dock inte sträcka sig till 

att genomföra en historiografisk undersökning av museet, som Bennet. Mitt främsta fokus kommer 

inte heller vara betraktarens rörelsemönster, uppförande och reception, utan fokusera på de 

materiella objekten och deras kontext.

Att ställa ut arkitektur innebär som sagt ofta att ställa ut representationer av ett frånvarande objekt, 

en byggnad eller struktur som befinner sig annorstädes – eller inte alls har uppförts. Att visa dessa 

objekt jämsides konstobjekt är inte ovanligt på dagens museer, men kräver ofta att institutionen i 

fråga gör en rad olika val och ställningstaganden vad gäller urval och presentation, som med alla 

typer av objekt och utställningar. I diskussionen kring objektens verksstatus använder jag mig av 

Jacques Rancieres teorier om bildmässighet. Den relation vi har till bilden idag, med digitalisering, 

massmedia och sociala medier, skiljer sig fundamentalt från hur bilder figurerade i samhället då 

Barthes utvecklade sina teorier om bilden som språk. Därför har jag valt att använda mig av det 

kritiska perspektiv som utgörs av Foucaults texter, men även ett mer samtida resonemang kring 

bilden och representationen, där Jacques Rancières The Future of the Image (2007) varit en 

11 Hubert L. Dreyfus, Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics, “The subject and power”, Chicago: 
University of Chicago Press, 1982, sid 211

12 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Stockholm: Aldus/Bonnier, 1973, sid 38
13 Tony Bennet, ”The Exhibitionary Complex”, New Formations, Nr 4 1988, sid 81
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stöttepelare, vilket redovisas nedan. Diskussionen landar alltså inte kring huruvida dessa objekt är 

konstverk, utan snarare hur de presenteras, i relation till andra objekt och till rummet, och vilken 

status de på så vis tillskrivs i utställningen. 

Representationen

För att kunna diskutera hur utställningarna medierar objekten kommer jag nedan ge en kort 

redogörelse för min synen på representationen och varför de modeller jag behandlar klassas som 

representativa och hur de relaterar till det representerade. En representation definieras oftast som 

något ställföreträdande för något annat. Genom att benämna sin omgivning utgör även till exempel 

språket en typ av representativt system. Inom estetiken och konstvetenskapen används begreppet på 

många olika sätt, och ofta i vid bemärkelse. Inom fenomenologin är tecknet (representationen) alltid

en kommunikativ omväg, ett substitut, som står utanför det betecknade. Representationen präglas av

förlusten av objektet, men definieras alltid i relation till det. Lingvisten Jacques Derrida benämner 

detta som en brist, som är en inneboende egenskap hos det representativa.14 

I motsats till representationen menar Jacques Rancière att synen på konstverket präglas av ett krav 

på inkommensurabilitet, eller ojämförbarhet.15 Så fort ett verk representeras, replikeras eller upprep-

as öppnar det upp för skapandet av nya betydelser. Han diskuterar bland annat hur konfrontationen 

av material från olika sammanhang omskapar de respektive bilderna i relation till varandra.16 

Relationen mellan text och bild präglas av en distans, en avsaknad av gemensamma mått, som är 

priset av konstarternas autonomi. Detta har dock kommit att utmynna i den totala avsaknaden av 

mått inom alla fält, så att det enda som återstår är det gemensamma, enligt Rancière.17 De modeller 

som diskuteras nedan föreställer byggnader som finns uppförda. De representerar alltså existerande 

byggnader, med det jag ämnar undersöka är vad de representerar mer – vilka värden, aspekter och 

idéer uttrycks i de modellerna och den kontext där de visas? Det som undersöks är alltså vilken 

omtolkning som sker i övergången till det representativa, och vilka ytterligare lager som kan spåras 

i och med utställandet av det representativa. 

Denna syn på hur representationen innebär en omtolkning eller vinkling kan kopplas till Walter 

Benjamins beskrivning av hur reproduktionen fördunklar konstverket,18 medan representationen – 

speciellt inom arkitekturen – kan förtydliga och förklara genom att belysa viktiga aspekter av det 

14 Sven-Olov Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, Stockholm: Alfabeta Bokförlag, 2004, sid 147
15 Jacques Rancière, ”Frasen, bilden, historien”, Texter om politik och estetik, Lund: Propexus, 2006, sid 139
16 Rancière, 2006, sid 159
17 Jacques Rancière, The Future of the Image, London: Verso, 2007, sid 148
18 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” (1936), Bild och dialektik, 1991, Göteborg: Daidalos, sid 64
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som annars är för omfattande för att uppfatta som en helhet.19 Ett fotografi (eller en ritning) lyfter 

fram vissa essentiella egenskaper, och fungerar som ett fokuserande filter för betraktaren. Vidare 

nämner han dessa skillnader i skala och uppfattningsförmåga som skäl till varför bildkonst riktar sig

till ett fåtal, i den mening att verket kan uppfattas i sin helhet, medan byggd miljö (arkitektur) är 

menad att uppfattas av de stora massorna simultant, men inte kunna greppas i sin helhet av någon 

enskild individ.20 Reproduktionsmöjligheten ökar utställbarheten, men minskar ett konstverks värde 

av Här & Nu, menar Benjamin.21 

Jacques Rancière menar att det finns tre kategorier av bilder som visas på museer idag. Den rena 

bilden (”the naked image”) medverkar inte på museet i egenskap av konstobjekt, utan som historiskt

dokument, och förblir ett vittnesmål över en närvaro. Den ostensiva bilden i sin tur har likaledes en 

vittnesmålsmekanism, som pekar på närvaro, men har även en status som konstverk. I kontrast till 

dessa bygger den metaforiska bilden på ett spel med ambiguösa avbilder, instabiliteten i 

komposition och förskjutning av värden. Dessa kategorier uppstår i en rad spänningsmoment och 

dualiteter. Bilden är både historiskt vittnesmål och ett avbrott, en förändring av flöden, både 

presentation och representation. Denna kategorisering bygger dock på att varje kategori står i 

relation till de andra, att vi förstår bilderna om vi kan ställa dem i relation till andra typer av bilder.22

Jag menar att även arkitekturmodellen kan delas in i olika kategorier som liknar Rancières, där 

objekten har en varierande verksstatus och vittnar om olika typer av närvaro (och frånvaro). Att 

representera en befintlig byggnad eller visualisera en vision eller en fiktiv struktur, att vara en del 

av en kreativ process eller tillkommen i presentationssyfte, att vara skapad av upphovsmannen eller 

av någon annan (till exempel en professionell modellbyggare) samt att gestaltas i realiserande eller 

abstraherande material är alla faktorer som avgör vilken status modellen får. Likt Rancières 

kategorier informeras dessa varierande skalor av varandra, och i relation till bildkonstens 

framställning och konventioner. Utöver sättet som de studerande modellerna ställs ut är dessa 

varierande egenskaper hos objekten en avgörande faktor för vilken relation som upprättas till 

besökare och den omgivande bildkonsten. 

Konstutställningen särskiljer sig från andra visuella kommunikationsmedel på flera sätt, bland annat

genom att ”inkorporera riktiga objekt” snarare än representationer, och därmed behåller en koppling

19 Benjamin, ”Liten fotografihistoria” (1931), 1991, sid 57
20 Benjamin,1991, sid 86
21 Benjamin, 1991, sid 64
22 Rancière, 2007, sid 26
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till omvärlden, menar Kim West.23 De transcenderar sin utställningskontexts symboliska plan, till 

skillnad från hur filmer och bilder är bundna till dess semiotiska (representativa) plan. Detta är ett 

intressant förhållningssätt, då många kanske skulle tänka att det representativa, som beskriver något

som existerar utanför museet, skulle ha en starkare koppling till omvärlden. Det går att tolka West 

som att en representation alltid innebär en tolkning, då vissa egenskaper får företräde och förstärks 

medan vissa förminskas. På så vis är det enskilda verket ”fritt” från tolkning – ofiltrerat – och 

därmed ”verkligt”. I strid med detta ser jag utställningen som ett starkt filtrerande medium, vilket 

skulle underminera denna verklighetsaspiration och få konstverket att närma sig representationen, 

förutsatt att de befinner sig inom samma filter. 

Arkitekturmodellen som verktyg och kommunikation 

Arkitekturmodellen är inget lättdefinierat objekt, eftersom den fyller  många olika syften och 

funktioner. Modellen kan anta olika skalor, kommunicera eller testa olika kvaliteter eller aspekter, 

eller användas retoriskt för att förmedla, förstärka eller förvränga egenskaper hos en byggnad eller 

ett landskap. Den ökande användningen av digitala verktyg inom arkitekturpraktiken gör även att 

modellkonventionerna förändras. Sättet att arbeta med modeller och ritningar förändras, men även 

sätten som modeller produceras och kommuniceras. 

Adrian Forty lånar Roland Barthes tredelade struktur från La système de la mode (1967) för att även

illustrera hur arkitekturen kan ses som ett spel mellan materiell artefakt, bilder (ritningar, 

fotografier, representationer) och texter (tolkningar, presentationer, arkitektens formuleringar etc), 

som gör projekten till ”flerskiktade diskursiva objekt”.24 Han menar att synen på arkitekturprojektet 

kommit att omformas i samband med pappersarkitekturens genomslag (eller erkännande) under 60-

talet, men som  också finns i modernismens arkitektoniska diskurs, där många projekt inte blev 

byggda, eller aldrig var menade som annat än ideal. I dessa fall förflyttas huvudfokus från objektet 

till representationen och texten, även om den materiella byggnaden alltid finns närvarande som idé. 

Den dubbla statusen som verktyg och redovisande representation präglar även ritningen. Daniel 

Libeskind menar dock att den arkitektoniska ritningen på senare tid har kommit att anta formen av 

redovisande/klargörande snarare än som en del i skapandeprocessen. I ritningen är relationen 

mellan det abstrakta och det konkreta omvänd – representationen syftar till att konkretisera och 

förklara snarare än att abstrahera, trots att representationer ofta förutsätts kommunicera på ett mer 

23 Kim West, The Exhibitionary Complex, Huddinge: Södertörns Högskola, 2017, sid 21
24 Wallenstein, 2004. sid 134
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symboliskt, abstrakt plan. Ritningskonventionen reducerar visserligen representationen till ett 

formellt system, vilket enligt Libeskind först verkar tomt och värdelöst, men ändå snart tycks närma

sig verkligheten.25 På samma vis kan även dessa modeller ses som förklarande, i den mån de lyfter 

fram vissa egenskaper och visar på perspektiv som inte kan upplevas på plats. Jadwiga Krupinska 

menar att ritningen, modellen och andra visuella representationer är ett nytt språk som praktikern lär

sig. Precis som Bernard Tschumi menar hon att byggnader kan konstrueras utan ritningar, men 

arkitektur kan inte existera utan dem.26 På så vis kan ritningen och modellen sägas vara en del av 

den färdiga byggnaden, eftersom de definierat och format den. 

Paul Crowther menar att representationen av arkitektur – ritningen, modellen etc – kan syfta till 

något faktiskt/materiellt eller fiktivt, men att dess inramning/avgränsning, alltså den aspekt eller 

egenskap som förstärks och artikuleras i representationen, alltid är fiktiv.27 Den omtolkning som 

sker i och med representationen innebär också en gränsdragning, som medverkar i skapandet av det 

tolkningslager som utgör grunden för representationen. 

Material

Jag har valt att fokusera på tre modeller som visas på tre statligt ägda museer i Paris, vilka alla 

klassas som centralmuseer. Utställningarna är alla mer eller mindre permanenta hängningar, och 

alla modeller är i deras ägo. Mitt huvudsakliga material utgörs främst av de utställda modellerna 

samt deras rumsliga kontext – det vill säga omgivande objekt samt tillhörande texter, ljussättning, 

rummets disposition och så vidare. I min analys beaktar jag även den institutionella kontexten i 

vilken utställningen tillkommit och visas, vilket bland annat inkluderar institutionernas övriga 

samlingar, publika informationsflöde (hemsida, information på plats, sociala medier etc), trycksaker

och så vidare. Utställningarna besöktes under 2015, men har dock inte producerats under samma 

period. 

Objekt

Model of the Paris Opera House, longitudinal section

Musée d'Orsay, på utställningen ”Palais Garnier”

Modell av Richard Peduzzi, 1984-1986, donerad 1989

H. 240; W. 578; D. 110 cm

25 Daniel Libeskind, The space of encounter, London: Thames and Hudson, 2001, sid 84
26 Jadwiga Krupinska, What an architecture student should know, New York: Routledge, 2014, sid 82-84
27 Paul Crowther, Phenomenology of the Visual Arts (even the frame), Stanford: Stanford University Press,2009, sid 53

Crowther tar upp forntida grottmålningar som ett exempel på bildkonst utan ram, vilket han menar pekar på hur 
dessa inte ansågs vara separerade från verkligheten, utan en del av den, där de representerade något faktiskt
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Quatre étapes dans la vie du bâtiment de l'Orangerie des Tuileries 

Musée de l'Orangerie, källarplan

4 modeller, byggda av ateljén Artefact 2006

100 x 14 cm vardera, skala 1:100 

Maquette de rendu, Bernard Tschumi, 1983-1992

Centre Pompidou, på utställningen ”Une Historie”

4 modeller, Parc de la Villette, Paris, inköpt 1994

Plexiglas, färg och metall, 19 x 153 x 39 cm

Avgränsningar: tid, rum, objekt

Urvalet av studieobjekt är baserat på de fall jag hittat som delar vissa vitala egenskaper. Alla 

objekten föreställer byggnader som finns att beskåda inom en relativ närhet till museet. Modellerna 

på Musée de l'Orangerie föreställer byggnaden själv, vilket gör att det går att förutsätta att 

betraktaren har sett det. Garnieroperan ligger 2 km norr om Musée d'Orsay och Parc de la Villette 

drygt 5 km nordost om Centre Pompidou, vilket gör att det är möjligt även för dessa museibesökare 

att besöka dem på plats. De föreställer även byggnadsverk som är tillräckligt välkända för att många

besökare ska känna till dem och känna igen dem. Att byggnaderna har realiserats indikerar att de 

var menade att upplevas på plats, i full skala – till skillnad från hur pappersarkitektur, som skapats 

för att kommuniceras via representativa media, från början har en annan relation till 

utställningsrummet och betraktaren. 

Alla modellerna som analyseras kan klassas som representationer, i den meningen att de inte är 

skapade av upphovsmannen själv, och att de tillkommit efter att byggnaden uppförts – de har alltså 

inte varit en del av skapandeprocessen. Jag har valt att avgränsa mig till utställningar på konst-

museer, och inte till exempel historiska eller arkeologiska utställningar, då de både har ett annat 

syfte och en delvis annan publik. Att jag valt att inte fokusera på arkitekturutställningar baseras dels

på ett intresse kring relationen till bildkonsten, men även en tes om att arkitekturutställningar lockar

en delvis annan publik och förutsätter andra förkunskaper och intressen. 

Meningen är inte att hitta allmänna inställningar eller värderingar, utan mer föreslå ett sätt att förstå 

hur stora aktörer genererar en bild av arkitekturmodellen, i relation till bilden av konsthistorien, som

visas för en stor del av de miljontals turister som årligen besöker Paris museibestånd.28 

28 Över 3,5 miljoner på Musée d'Orsay 2014, http://www.musee-orsay.fr/en/collections/history-of-the-museum/some-
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Språket har länge använts som analogi för arkitektur, på olika sätt.29  Diskussionen kring specifikt 

betydelsebärande byggnadselement kommer inte vara en del av min definition av språklighet, som 

snarare rör sig om ett symboliskt språk.

En del av min undersökning hade kunnat vara att problematisera den uppenbara avsaknaden av 

kvinnliga konstnärer och arkitekter på dessa institutioner. Detta upplever jag dock som en del av en 

större kritik av museiväsendet och konstinstitutioners strukturella nedvärdering av kvinnors verk, 

som jag inte har valt att fokusera på i denna uppsats. 

Tidigare forskning

Min undersökning befinner sig i korsningen mellan flera forskningsfält, där arkitekturteori möter 

utställningspraktik och museologi. Diskussionen kring utställandet av arkitektur har på senare år 

blivit mer aktuell, med flera publicerade antologier och artiklar, och ambitiösa projekt som 

genomförts. Bland dessa märks till exempel Place and Displacement. Architecture on Display från 

2014 (red. Thordis Arrhenius och Wallis Miller), en antologi som behandlar ett flertal 

arkitekturutställningar,  och Curating Architecture and the City (red. Chaplin och Stara, 2009), som 

istället tar upp och problematiserar flera fall där arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor möter brukare 

och betraktare på olika arenor. Dessa har varit viktiga referenser för mig vad gäller sättet att 

analysera och beskriva utställningar, och i vilka sammanhang modellen figurerat. Central för att 

navigera diskursen kring den modernistiska utställningspraktiken har även varit Kim Wests 

avhandling The Exhibitionary Complex (2017), samt Hans Haydens Modernismen som institution 

(2015). Även Kali Tzortzis Museum Space. Where Architecture Meets Museology (2015) och 

Emma Barkers Contemporary Cultures of Display (1999) har varit viktiga källor för hur det 

museala rummet kan diskuteras och analyseras. 

En del av den tidigare forskning som jag valt att basera min analys på behandlar arkitekturens 

facts-and-figures.html (2017-09-27) och 5,5 miljoner på Centre Pompidou, http://blog.parispass.com/25-interesting-
facts-about-centre-pompidou/ (2017-09-27)

29 Som bland annat Sven-Olov Wallenstein visar i Den moderna arkitekturens filosofier, Stockholm: Alfabeta 
Bokförlag, 2004, sid 117 (etc)
John Ruskin menar till exempel att kritiken av byggnader ska genomföras precis på samma sätt som kritiken av 
böcker, eftersom båda syftar till att läsas. Sven-Olov Wallenstein tillägger att även om arkitekturen inte i sig är ett 
lika formaliserat idag som tidigare, kanske dagens medierade samhälle – med krav på kommunikation och semiotisk
sofistikering – är på väg åt det hållet. Peter Eisenman hävdar dock att i princip all arkitektur sedan renässansen 
fungerar som representationer för tidigare arkitektur, och att arkitekturens meningsskapande är uppbyggt kring 
vedertagna konventioner, som gör byggnadselement till komponenter i ett arkitektoniskt språk. För Eisenman är 
alltså även den materiella arkitekturen representativ i sin natur, eftersom det åsyftade snarare är metafysiskt. Målet 
med den typen av representation är att simulera mening, menar Eisenman. 
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relation till bildkonsten på ett mer generellt plan (och inte enbart i utställningssammanhang). Här 

har Jane Rendells Art and Architecture. A place between (2006) utgjort en av mina huvudsakliga 

källor, vid sidan av Paul Oskar Kristellers Konstarternas Moderna System (först publicerad 1951), 

som har en mer historisk ingång till de konstnärliga praktikerna. 

Den mer teoretiska och filosofiska diskussionen kring verksstatus, som relaterar mer till 

representationsbegreppet och objektet, har tidigare diskuterats av bland annat Walter Benjamin. 

Hans diskussion kring om aura och autenticitet har dock på senare år kommit att kretsa mer kring 

mediering och digitalisering. Jag kommer här främst att basera min diskussion kring detta på 

Jacques Rancières texter om bilden, däribland The Future of the Image (2007). Givetvis finns en 

outtömlig mängd utlåtanden och repliker, varav jag varit tvungen att göra ett väldigt litet urval. 

Detta urval har baserats dels på explicita referenser i mitt analysmaterial, men till största delen på 

de texter jag funnit mest relevanta och intressanta för min analys. Resultaten av mina fallstudier 

kommer diskuteras i relation till litteratur som behandlar museala praktiker, men även relationen 

mellan bild, verk och representation, som kommer vara centrala begrepp. För att introducera 

sammanhanget kommer jag inkludera en kort historisk sammanfattning av viktiga begrepp och fält. 

Bakgrund / begreppsvärld

Vad som visas på museet har mycket att göra med vad som förutsätts att betraktaren redan vet, eller 

vad som är underförstått. För att detta ska fungera vilar museet på en rad institutionella, estetiska, 

pedagogiska grunder som tidigt signalerar hur vi förväntas bete oss. För att klargöra hur en del av 

dessa mekanismer följer nedan ett klargörande av vad det modernistiska museet inneburit och hur 

det tolkats.

Den modernistiska utställningspraktiken 

Dagens mest utbredda form för utställningar av modernistisk och samtida konst, såväl som många 

andra typer av utställningar, är i praktiken mycket lik den modell som etablerades av de första 

moderna museerna under 1930-talet. Den modernistiska utställningspraktiken och museet kan ses 

som delar av det enorma maskineri som omger, driver och upprätthåller modernismens hegemoni. I 

Modernismen som institution (2006) beskriver Hans Hayden hur museiväsendets etablering och 

expansion under 1800-talet skapade nya förutsättningar för konsten, och andra kunskapsfält och 

discipliner, att nå ut till allmänheten.30 Konstmuseet blir en essentiell plats för hur bildkonstens 

värdesfär konstitueras. ”Konstvärlden etablerar alltså en viss särpräglad logik, inom vilken normer 

30 Hans Hayden, Modernismen som institution, Eslöv: Östlings bokförlag Symposion, 2006, sid 93
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för definitionen av konst och ramar för dess tolkning formuleras. (…) Denna praktik äger rum på 

specifika institutionaliserade platser som så att säga utgör diskursens knytpunkter, där dess ordning 

kodifieras, tillämpas och demonstreras.”31 Hans Hayden skriver att förståelsen för  ”Konst” som 

transcendent egenskap hos en viss typ av artefakter – konstverk – förstärkts genom modernismens 

etablering och institutionalisering.32 

Den moderna utställningspraktiken kan ses som en fas i utvecklingen av museet, som haft olika 

funktioner och former sedan antiken.33 Under tidig renässans visas olika sorters objekt i 

kuriosakabinetter, och föremålen värderas efter hur svåra de är att få tag på, hur vackra de är och 

deras originalitet. När influenser från vetenskapen börjar prägla samlandet blir klassificering efter 

sorter och typologier vanligare. Istället för enskilda ovanliga föremål premieras det att ha kompletta

samlingar eller extra representativa typexempel. Fram till 1700-talet är jämförelse och systematik 

de viktigaste principerna för samlandet och utställandet av konstföremål, men kanske främst andra 

artefakter.34 Den systematiska ordningen utmynnar i en estetisk ordning, där det visuella premieras 

över till exempel art- och sortindelning. Runt sekelskiftet 1700-1800-talet börjar konstsamlingar 

(och många andra typer av utställningar) visas efter kronologi och konstnärskap, där det linjära 

narrativet etableras och progression betonas – ofta för att framställa den egna tiden som höjdpunkt.35 

Konstobjekten ses alltså som knutna mer till sin tid än till liknande motivkretsar eller tekniker. 

Bennet betonar att denna typ av utställningspraktik även tenderar att präglas av nationell indelning. 

Varje nations formulering av konsthistorien inbegrep dock även historiska föremål från andra 

världsdelar och civilisationer, vilket därmed skapade ett narrativ där den egna nationella historien 

kom att framställas som en del av den ”universella civilisationens utveckling”.36 Detta kan ses både 

i hur konstutställningar ofta delas in efter länder och regioner, men även i hur nationer delas upp på 

världsutställningar och stora mässor. Bennet menar vidare att detta leder till en skifte i 

visualiseringen av progression; uppvisningen av teknisk och industriell utveckling och dess olika 

produktionsled överlagras och ersätts så småningom av visualiseringen av relationen mellan olika 

”raser” och nationers utveckling. Eftersom den industriella tillverkningen av varor, som 

dominerades av imperialiststater, redan framställts som överlägsen, kom andra områdens 

”primitiva” hantverk att framstå som mindre civiliserade.37 Detta är en aspekt av hur Bennet ser 

utställningsrummet som maktutövning och biopolitiskt instrument.

31 Hayden, 2006, sid 87
32 Hayden, 2006, sid 93
33 Tzortzi, 2015, sid 12
34 Tzortzi, 2015, sid 44
35 Bennet, 1988, sid 88 samt Tzortzi, sid 47
36 Bennet, 1988, sid 89
37 Bennet, 1988, sid 95
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Karsten Schubert har beskrivit hur den modernistiska utställningspraktiken från början inte bara 

inbegrep bildkonst och skulptur, utan även fotografi, arkitektur, industridesign och film, vilket var 

en viktig premiss i utformningen av Museum of Modern Art i New York på 1930-talet.38 I konceptet

innefattades så småningom även ett ambitiöst pedagogiskt program och informativa kataloger i 

anslutning till utställningarna. Från öppnandet till mitten 1900-talet hade dock MoMA skiftat från 

att vara den radikala, progressiva, laborerande, visionära kraften till att vara en väletablerad 

institution, nedtyngd av sin växande samling (numera) historisk konst. Det moderna var inte längre 

synonymt med det samtida. Den utställningspraktik och -estetik som etablerades på MoMA, i 

Alfred Barrs regi, har dock kommit att så fullkomligt dominera hur moderna museer utformades att 

dess avtryck i dagens museipraktik är odiskutabelt.

Kritiken av den vita kubens estetik har varit stark under flera decennier, och etableras inom den 

starkt institutionskritiska konstvärlden under 70-talet. Brian O'Doherty beskriver i sitt ikoniska verk

Inside the White Cube hur vår upplevelse av konst har kommit att styras av utrymmet vari den visas.

Hängningen redigerar tolkningsmöjligheter och värden, och är undermedvetet påverkat av smak och

mode.39 O'Doherty menar att tavelramen fungerar för det akademiska måleriet som konstnärens 

psykologiska behållare, som innefattar det avbildade rummet. Det faktiska rummet, vari målningen 

sedan placeras, är betraktarens. Den modernistiska vita kuben är istället konstruerad för att isolera 

konstverket från den yttre världen, och utesluta allt som skulle kunna inverka på konstverkets egen 

utvärdering av sig självt. Dessa rumsliga konventioner upprätthålls genom upprepningen av ett 

slutet värdesystem.40 Det modernistiska utställningsrummet tar på så vis över rollen som ramverk 

för den perceptiva processen, så att betraktaren på ett sätt stiger in i ramen. Under 1800-talet 

studerades ämnet, innehållet, inom de etablerade ramarna. Under 1900-talet studerades ramarna, i 

syftet att utöka och upplösa dem. Detta bygger på illusionen att en utvidgning i sig tillför något till 

fältet, snarare än att fördjupa kunskapen.41 I och med att sättet att ställa ut förändras, påverkas även 

vårt sätt att se och uppleva objekten som ställs ut. Modernismen understryker att ”identitet” under 

1900-talet är kopplad till perception, eftersom betraktaren själv kliver in i konstsfären och blir en 

del av dess ramverk.42 Detta ligger i linje med Bennetts teorier om hur museet är en plats tillägnad 

biopolitisk cirkulation, där den visuella/materiella kultur och ideologi som etableras där är en del av

38 Karsten Schubert, The Curators Egg, London: Ridinghouse, 2009, sid 45
39 Brian O'Doherty, Inside the White Cube, Santa Monica: Lapis Press, 1986, sid 24
40 O'Doherty, 1986, sid 14
41 O'Doherty, 1986, sid 20
42 O'Doherty, 1986, sid 61
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det moderna systemet, och inte alls avgränsat och isolerat.43 Suzanne MacLeod argumenterar vidare 

för att (musei)arkitekturen inte kan betraktas som avgränsade, färdiga byggnader, utan att 

utställningsrummet växer fram i dialog med besökaren, museets personal och utställningarnas 

innehåll etc. På så vis återskapas museibyggnaden ständigt genom att brukas, men även i de 

ombyggnader och omhängningar som görs under dess livstid.44 Att museirummet existerar i relation

till en betraktare är tydligt både i hur rummet utformas utefter utställningskonventioner, men även 

verken existerar i relation till utställningsrummet – både i hur de skapas och hur de uppfattas av 

betraktaren. Utställningsrummet kan således sägas vara ett verksamt medium, som styr vårt seende 

och skapande.

Kim West menar att O'Dohertys utvärdering av det modernistiska utställningsrummet grundar sig i 

en kritik av museet som dateras tillbaka till modernismens tidiga fas, där museet betraktades som en

statisk, död plats, dit historien förpassades.45 West skriver i sin avhandling The Exhibitionary 

Complex (2017) om hur det modernistiska utställningsidealet och gallerirummet som isolerad miljö,

avgränsad från omvärlden, senare kom att ersättas med ett annat ideal – ett slags kommunikativ 

plattform mellan konsten och samhället. Detta menar West är tydligt i samband med grundandet av 

institutioner som Centre Pompidou och Kulturhuset i Stockholm.46 Kali Tzortzi menar att 

utställningsmediet går igenom ett skifte i och med den moderna konstutställningens framväxt. 

Utställningen går från att representera till att producera mening, från att informera till att 

presentera. Efter funktionalismen börjar mer fokus hamna på interaktionen mellan rummet, 

besökaren och verken. Rummen anpassas i högre grad och oväntade kombinationer ska skapa effekt

och provocera fram nya tolkningar och meningar.47 

Inkluderandet av industriellt tillverkade varor på utställningar är ett viktigt skifte i framväxten av 

den modernistiska utställningen, menar Bennet. De stora världsutställningarna hade från början 

inkluderat en stor del industriella inslag, som ofta innebar att visa den bakomliggande processen – 

från råvaran till den färdiga produkten – men sedan världsutställningen 1851 kom fokus att skifta 

till varorna själva, som tecken för kapital och förfining.48 Istället för att verka för att sprida kunskap 

om teknisk utveckling till de bredare massorna kom världsutställningarna istället att handla om att 

skapa respekt inför den upphöjda produkten av deras egna arbete. Denna alienering kan kännas igen

43 Bennet, 1988, sid 79
44 Suzanne MacLeod, Reshaping the museum space, Hoboken: Taylor & Francis, 2005, sid 20
45 West, 2017, sid 15
46 West, 2017, sid 11
47 Tzortzi, 2015, sid 56
48 Bennet, 1988, sid 94
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till exempel i hur utställningen av arkitektur ofta inte fokuserar på hur byggnaden upplevs, eller hur 

modeller ofta inte gestaltas realiserande, utan som upphöjda abstrakta objekt – separerade från 

vardagslivet och betraktaren. 

Arkitekturutställningen 

Arkitekturen har levt en fluktuerande tillvaro på det modernistiska konstmuseet sedan dess 

etablering. Museum of Modern Art i New York fick en egen arkitekturavdelning redan 1932, men 

redan från grundandet 1930 figurerade arkitektur ofta i museets utställningssalar.49 Arkitektoniska 

objekt var även flitigt förekommande på världsutställningarna som organiserades i samband med 

industrialismens genombrott och modernismens etablering. Numera finns museer helt tillägnade 

arkitektur, samt en rad olika sätt att besöka, betrakta och undersöka arkitektoniska uttryck i olika 

temporära och permanenta kontexter. Vilken typ av objekt som ställs ut har alltid varierat och 

debatterats, vilket blir tydligt i mycket av den forskning på ämnet som nyligen börjat få fäste. 

Fullskaliga modeller och hus samt detaljmodeller och prototyper, volymstudier och 3D-modeller, 

ritningar, illustrationer och renderingar har alla fått utstå museipublikens blick. 

Länken mellan bildkonst och arkitektur finns såklart inte bara på museet, utan kanske ännu 

tydligare i den konstnärliga praktiken. Många arkitekter är även praktiserande bildkonstnärer och 

skulptörer, och vice versa. Diskussionen kring utställandet av arkitektur grundar sig alltså i flera 

olika kunskapsfält, varav de mest centrala får en kort redogörelse nedan. 

Arkitekturutställningen kan se ut på många olika sätt, och variera i allt från objektstyper, 

publiktilltal, storlek, permanens och så vidare. Fältet kan förenklat delas in i en rad olika 

underkategorier, som sedan kombineras och flyter samman i olika konstellationer. Arkitektur som 

ställs ut i full skala kan vara både en temporär utställning, som bomässor eller paviljonger, som till 

exempel Serpentine Gallerys sommarpaviljonger –  Stockholmsutställningen är också ett känt 

exempel – eller mer permanenta, som tidskriften Arts & Architectures Case Study House-projekt 

runt Los Angeles eller Alvar Aaltos bostad i Helsingfors. Arkitekturutställningar på museer och 

institutioner visar oftast representationer av existerande byggnader eller pappersarkitektur. 

Utställningspraktiken kring arkitektur har länge slitits mellan olika ambitioner, där målgruppen för 

utställningen varit en av de största frågorna. Wallis Miller visar i sin studie av arkitektur, 

industridesign och ingenjörskonst i Tyskland under tidigt 1900-tal hur utställningar riktar sig mot 

49 Schubert, 2009, sid 45
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olika publiker och därigenom får helt olika utfall och reaktioner, genom bland annat vad de visar, i 

vilka lokaler och vilken information som ges.50 Arkitekturutställningen pendlar mellan att vara en 

plats där arkitekturen tillåts vara en intern fråga för yrkeskåren, där besökaren förväntas kunna läsa 

ritningar och konstruktiva system, alternativt ett forum där lekmän kan uppleva arkitektur via mer 

publiktillvända medier. Enligt Miller har synen på vad som kan tilltala de större massorna varierat, 

men till exempel fotografier, storskaliga modeller eller perspektivillustrationer av familjära 

byggnader har figurerat i stor utsträckning. 

Florian Kossak menar att arkitekturutställningen i hög grad anses vara ett medium där färdiga 

produkter presenteras, utan koppling till produktionen av arkitektur. Han argumenterar dock för att 

utställningsrummet är en viktig del av arkitekturproduktionen, som ett rum där arkitekten får 

möjlighet att laborera med andra skalor, andra medier och möta andra publiker, vilket genererar en 

utveckling som annars varit omöjlig.51 Genom att fungera som kontaktyta mellan arkitekturvärlden 

och betraktaren verkar utställningen genom att forma betraktarens (och professionens) bild av 

arkitekturen, vilket i sin tur kommer att forma hur arkitekturen utvecklas. Detta är en av 

anledningarna till att det är viktigt att analysera och utvärdera hur arkitektur figurerar på museet – 

eftersom den bild som produceras där får fäste i samhället. På många arkitekturutställningar är det 

inte heller bara byggnader med erkända arkitekter som upphovsmän som ställs ut, utan även profan 

och informell bebyggelse, som vuxit fram spontant.

Arkitektur som konstart 

Anthony Vidler menar att frågan kring vad som definierar arkitekturens särart, särskilt i relation till 

de andra sköna konsterna, debatterats sedan upplysningen.52 Att definiera arkitekturen i relation till 

byggnader, eller i relation till konst verkar dock i många fall landa i en diskussion kring 

användbarhet och funktion. John Ruskin menade till exempel att vad som urskiljer arkitekturen är 

det icke-funktionella, det icke-essentiella.53 Detta är alltså vad Adolf Loos 60 år senare polemiskt 

skulle kalla ornament, vilket han menar är arkitekturens direkta fiende.54 Fenomenologen Paul 

Crowther menar att arkitekturen måste vara ett resultat av ett aktivt val/ställningstagande vad gäller 

estetisk utformning och funktion, och inte bara ett resultat av nöd.55 Arkitekturen är även, enligt 

50 Miller, 2014, sid 153-164
51 Florian Kossak, ”Exhibiting architecture: the installation as laboratory for emerging architecture”, Curating 

Architecture and the City, red. Sarah Chaplin och Alexandra Stara, London/New York: Routledge, 2009, sid 117
52 Antony Vidler, ”Architecture's expanded field” i Constructing a new agenda, red. A. Krista Sykes, Princeton 

Architectual Press, New York 2010 (först publ. i Architecture between spectacle and use, 2008), sid 322
53 John Ruskin, Seven lamps of architecture, London: Smith, Elder & Co, 1855, sid 9
54 Adolf Loos, Ornament och brott, Göteborg: Vinga Press, 1985 (1908)
55 Crowther, 2009, sid 176
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Crowther, avhängig det fysiska rummet och en relation till de som brukar den. Crowthers definition 

av arkitekturen anspelar till viss del på hur Kant menar att arkitekturen (och skulpturen) är kopplad 

till en ”sinnlig sanning” till skillnad från ”sken” (likt måleriet), men även är befriad från det 

mimetiska tvång som präglar skulpturen.56 En byggnad är istället underkastad nyttan, då allt som 

tillförs utöver detta är att betrakta som ornament (alltså konst), och inte arkitektur.

Även Jane Rendell använder funktionsbegreppet när hon ska klargöra skillnaden mellan arkitektur 

och konst. Hon menar att konstnärer ofta värderar arkitektur för dess sociala funktion, medan 

arkitekter uppskattar konsten för dess ostyrda kreativitet.57 Hon menar att när konstverken flyttar 

utanför galleriet eller när arkitekturen förlorar sin basala funktion sker en omförhandling av dessa 

fält, vilket hon exemplifierar med hur offentlig konst ofta får en funktion och samspelar med den 

omgivande bebyggelsen. Genom att visa på ett förhandlingsbart utrymme mellan de båda 

kategorierna, och även mellan etablerade dikotomier som praktik-teori, vill hon även utvidga 

definitionen av dem var för sig.58 På samma sätt som detta kan ske när konsten närmar sig 

arkitekturen visar Rendells argumentation på hur inkluderandet av arkitektur på konstens arenor 

skulle kunna verka för detsamma. 

Beatriz Colomina har definierat arkitektur, till skillnad från byggnader, som en sorts kritisk 

tolkning. När en byggnad tolkas avslöjas dess potentiella retoriska mekanismer och funktioner, 

vilket gör arkitekturen lingvistiskt beskaffad, snarare än praktiskt.59 Arkitekturen är därmed snarare 

en tankemodell, en diskurs och ett sätt att se och tolka än en materiell praktik. Daniel Libeskind 

menar istället att arkitektur är unikt i sättet den samtidigt är antiteoretisk och teoretisk, både en 

praktik som resulterar i byggnader och rum som kontrolleras av, men sen överlåts till, en offentlig 

diskurs.60 

Arkitekturens särart kan alltså definieras med olika språkligt, teoretiskt och funktionellt orienterade 

begrepp. Det blir dock tydligt när dessa olika tänkare ska ringa in den, i relation till annan 

bebyggelse och andra konstyttringar, att det snarare rör sig om en glidande skala. De 

utställningspraktiker som omger de olika objekten blir alltså ännu viktigare i konstruktionen av 

bilden av arkitekturen. 

56 Wallenstein, 2004, sid 164
57 Jane Rendell, Art and Architecture. A place between, London: I.B. Tauris, 2006, sid 3
58 Rendell, 2006, sid 12
59 Beatriz Colomina, Architectureproduction, New York: Princeton Architectural Press, 1988, sid 207
60 Libeskind, 2001, sid 145
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EXEMPEL: MUSÉE DE L'ORANGERIE

Som exempel på hur arkitekturmodellen kan figurera på konstutställningen följer inledningsvis en 

studie av 4 modeller som visas på Musée de l'Orangerie. Dessa modeller skiljer sig från övriga 

fallstudier på flera sätt, men fungerar här som ingång till hur modellen kan fungera som ingång till 

att analysera dess omgivning och en utställnings ideologiska motiv.  

”Quatre étapes dans la vie du bâtiment de l'Orangerie des Tuileries” 

På Musée de l'Orangeries senast tillbyggda nedre plan, placerade i första galleriet nedanför trappan, 

står fyra modeller permanent utställda. De detaljerade modellerna visar på fyra stadier i byggnadens

utveckling sedan uppförandet 1852. Stenfasaderna återges helt i trä, medan taken fått en grå ton, för

att representera plåtpartierna, och de glasade delarna är transparenta i plexiglas. Vissa delar av 

modellernas fasader har skalats av, för att avslöja dess interiöra förvandling. Detta indikerar att 

modellerna inte huvudsakligen ska visa på en estetisk helhet eller realistisk framställning av 

byggnaden, utan fungera som en analytisk representation av de transformationer som skett – i de 

fall där transformationen varit främst interiör görs detta tillgängligt för betraktaren genom snitt i 

fasaden.

Modellerna visas i glasmontrar, på en höjd som möjliggör en översikt över takbildningen och den 

norra fasaden, som är vänd mot utställningsrummet. Modellerna är placerade framför speglar, där 

även sydfasaden blir synliggjord för betraktaren. 

Byggnaden representeras på ett sätt som ger eko av en arkitektonisk byggmodell, snarare än på ett 

mer realiserande sätt, speciellt i valet av material och snitten i ytskikten. Detta tyder på att 

modellerna är placerade i utställningen för att säga något annat än hur byggnaden ser ut. Betraktaren

befinner sig ju i byggnaden, och har uppenbarligen redan sett den i dess nuvarande skick med egna 

ögon. Så vad berättar modellerna? 

Utställningsrummet

Rummet där modellerna står utställda är i övrigt tillägnat Jean Walter Paul Guillaume-samlingens 

målningar av Renoir och Cézanne. Även om ingen rumslig åtskillnad har gjorts mellan denna del av

utställningen och resterande hängning, finns det inte heller något som indikerar ett samband 

(förutom skyltarnas färgskala). Omgivande verk är genomgående måleri, relativt glest hängt, med 

tunga ornamenterade ramar. Detta kontrasterar mot de nyproducerade modellernas glasmontrar, 
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Bild 1: 4 modeller, Musée de l'Orangerie, Paris 2015



sobra färger och exakthet i utförandet. Det är tydligt att dessa objekt skiljer sig från resterande. Kali 

Tzortzi menar att objekt som visas under förhållanden som efterliknar dess originalmiljöer eller 

sättet de hittades får föremålen att uppfattas som arkeologiska, medan sparsmakade miljöer, med 

punktbelysta podier istället ger dem en konstkaraktär.61 Modellerna på Musée de l'Orangerie visas 

definitivt under förhållanden som signalerar konstutställning. Medan de sirliga guldramarna som 

omger bildkonsten påminner om sekelskiftets konstutställningar är däremot modellernas podier om 

inramning ett mer modernt intryck. De utställda modellerna och deras omgivning faller in i en 

färgskala och har ett uttryck som inte finns representerat i resten av museets utställningar, men som 

harmoniserar väl med byggnadens exteriör. En besökare som kommer utifrån kommer med lätthet 

kunna identifiera byggnadens kulöranslag, även om materialen inte är desamma. Därigenom 

etableras en större samhörighet med byggnaden än med de andra utställda objekten.

Skyltar och information 

Till de fyra modellerna hör en skylt, där betraktaren kan ta del av en kortfattad bakgrund till 

byggnadens transformationer genom tiderna. Informationen står skriven på franska, engelska och 

spanska, som merparten av skyltarna på museet. Den har samma färg och utförande som resterande 

textskyltar på museet, som informerar om verken samt ger längre introduktioner till vissa verk, 

konstnärskap och rörelser. 

På skylten ges byggnadens tre första stadier förklaringar som grundas i materiella behov: Louvrens 

apelsinträd behöver förvaras, Monets näckrosmålningar behöver en utställningsplats enligt hans 

anvisningar, Walter-Guillaume-samlingen behöver utrymme. Det fjärde och sista stadiet, invigt 

2006, berättigas dock inte av materiella omständigheter. Några av de större förändringarna nämns 

(däribland moderna material och återställandet av Näckrosrummens naturliga ljus), men den 

nuvarande designen uppges ha uppkommit ”tack vare arkitekten Olivier Brochets insats”. 

Ingenstans förtydligas på vems initiativ han har agerat eller vad som motiverat en så omfattande 

ombyggnation. 

Från skyltarna förstås modellerna inte som konstverk, utan representationer eller illustrationer. 

Detta framkommer speciellt i hur ingen tydlig upphovsman står redovisad, utan namnger 

modellbyggaren. Att byggnadens tre första stadier tillskrivs nyttan, medan det sista tillskrivs 

arkitekten kan förvisso indikera att detta anses ha högre verksstatus. Denna åtskillnad är dock 

ingenting som kan urskiljas i modellernas utförande eller presentation. 

61 Tzortzi, 2015, sid 73
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Institutionen

På Musée de l'Orangerie, i andra änden av Tuileriträdgården från Louvren, visas både temporära 

utställningar och samlingar. I deras samling finns bland annat åtta av Monets muralmålningar av 

näckrosor, samt andra, företrädelsevis franska, konstnärer från 1800- och 1900-talet, inklusive 

bland andra Pierre-Auguste Renoir, Marie Laurencin, Henri Rousseau och Paul Cézanne. 

Byggnaden uppfördes som orangeri till palatset Tuileries apelsinträd 1852, efter ritningar av Firmin 

Bourgeois. Efter kejsardömets fall 1870 tillföll byggnaden staten, men fungerade även fortsättnings-

vis som apelsinträdsförvaring, såväl som lokal för olika tillställningar, fram till 1922. Under 

påföljande år uppför Claude Monet Nymphéas, de stora näckrosmålningar som sedan dess utgjort 

epicentrum för museiverksamheten. För att kunna husera de stora verken enligt Monets föreskrifter 

skapades två stora konsekutiva ovala rum, där betraktaren kan omges helt av målningarna. Från 

1927 går museet under benämningen Musée National de l'Orangerie des Tuileries och blev sedan en

del av Louvren år 1930. I samband med detta renoverades byggnaden för att ge plats åt temporära 

utställningar. Under 60-talet genomfördes en andra renovering, i samband med att museet ställde ut 

Jean Walter och Paul Guillaume-samlingen. Mellan 1978-1984 genomgick museet en tredje 

renovering, för att kunna ställa ut samlingen permanent, med undantag för de impressionistiska 

tavlorna, som öronmärktes för det framtida Musée d'Orsay. Samlingen består av totalt 146 verk som

producerats mellan 1860-1930-tal, med fokus främst på Impressionister och det franska avantgardet

runt sekelskiftet.62 Museet blir självständigt från Louvren år 1984.63 

Under ledning av arkitekten Olivier Brochet genomgick museet en sista omfattande ombyggnation 

under tidigt 2000-tal, där bland annat rummen tillägnade Nymphéas återgavs naturligt ljus, ett 

källarplan byggdes ut och museet fick ett auditorium, museibutik och en utbildningslokal. Förutom 

de permanenta utställningarna av samlingarna visas även tillfälliga utställningar på Musée de 

l'Orangeries nya källarplan. Även om även dessa har övervägande ett fokus på sekelskiftesverk och 

teman kopplade till samlingarna hålls även utställningar av samtidskonst och internationella 

konstnärskap. Det är även i samband med denna ombyggnad som museet beställer modellerna över 

byggnadens olika stadier. Museet utgör sedan 2010 en offentlig institution tillsammans med Musée 

d'Orsay, och deras samlingar är klassade som nationella samlingar. 

62 Musée de l'Orangeri, http://www.musee-orangerie.fr/en/article/acquisition-jean-walter-and-paul-guillaume-
collection, 2017-10-12

63 http://www.musee-orangerie.fr/en/article/chronology, 2017-11-08
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Diskussion

Musée de l'Orangerie är beläget i en byggnad med många historiska lager, vilka i hög grad redan är 

synliga för betraktaren, då de senare tilläggen inte är utförda för att smälta in, utan skiljer sig 

markant från den äldre byggnaden både estetiskt och materialmässigt. Med tanke på materialval och

uttryck kan dock modellerna ändå tänkas fungera analytiskt/pedagogiskt, snarare än som mimetiska 

representationer, som förklarar och delar in de olika cyklerna i byggnadens historia.  

Myten om orangeriet/museet

Som nämnts ovan genomgick konstsamlandet ett skifte under 1700-talet, som innebar att fokus inte 

längre låg främst på de enskilda artefakternas egenvärde, utan att samlingens olika delar skulle 

komplettera varandra, och tillsammans utgöra en helhet. På detta sätt tror jag dessa modeller skulle 

kunna tolkas som en del av museet som helhet, där dessa förklarar det symbiotiska förhållande som 

i hög grad präglar museet – i relationen mellan konstsamlingarna och byggnaden. Byggnaden har 

utformats efter utställningsbehoven, men byggnaden präglar såklart även hur konsten uppfattas. Att 

ställa ut byggnaden själv bland konstverken kan då fungera som en slags didaktisk brygga mellan 

dessa stora komponenter, som tydligare visar den intersubjektiva dialogen som museet har fört 

sedan grundandet. Modellerna är utställda, inte för sitt konstnärliga värde och inte i direkt relation 

till andra objekt i utställningsrummet, men på grund av sin inbördes relation och som symbol för 

relationen mellan byggnaden och konstsamlingarna, som ett slags metautställning. De berättar 

museets historia och stärker dess identitet som helhet. 

Modellerna utgör inte en del av museets samling, och är inte registrerade som verk, till skillnad från

de fallstudier som följer nedan. Även om sättet de visas är jämförbart med hur bildkonsten ställs ut 

vittnar utelämnandet av modellerna i museets dokumentation av verken på hemsidan och i kataloger

om att de har en annan status än konstverken. Historien om byggnaden och förvärven av 

samlingarna berättas på hemsidan, men illustreras inte av modellerna eller förankras så tydligt i 

byggnadens transformationer som det framställs i utställningen. Modellerna får där beteckna hur 

byggnaden transformeras, men myten som etableras handlar även om hur museet och konsten däri 

utvecklats och växt fram i symbios, eller i dialog. De blir representationer för museets historia och 

berättar på så vis också historien om konsten som visas i utställningsrummen. Samlingarnas 

betydelse stärks av det faktum att hela museet får ta form efter dem, medan museet framställs som 

mer betydande för att det inhyser de samlingarna. Detta sker på bekostnad av modellernas status 

som estetiska autonoma objekt, då de fungerar som illustrationer av en berättelse. En representation 

är ofta ett tecken som står för något frånvarande, som präglas av denna. I detta fall präglas dock 
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modellerna (representationerna) av närvaron av det representerade, eftersom de befinner sig i det 

gestaltade. Modellerna fungerar mer som någon typ av tempusmarkörer eller en böjning som riktar 

museets betydelse mot dess egen historia, och därmed kanske inte ens kan klassas som 

representativa utan snarare diskursiva. 

Trots att den är en äldre byggnad med stort kulturhistoriskt värde har byggnaden genomgått ett stort

antal transformationer. Det kan anas att dessa ombyggnationer har behövt motiveras noga men att 

konsten som visas däri (och då främst Monets näckrosverk) har bedömts ha ett större värde – och en

större behållning om den får visas så som den var tänkt. Denna nedprioritering av byggnadens 

originalutförande kan också ses som en möjlig anledning till att modellerna inte främst framställs 

som förmedlare av estetiska värden. 

De 4 modellerna på Musée de l'Orangerie står som inbördes tidsmarkeringar för museets olika 

transformationsfaser, som tydliggörs både i deras titel och text på utställningen och hur de är 

materiellt gestaltade. Utställningen och den institutionella inramningen ger en ytterligare förståelse 

för hur byggnaden är sekundär i relation till konsten. Texten som medföljer berättar främst historien

om  samlingens utveckling, och byggnadens förändringar kommer att ytterligare illustrera dess 

betydelse, eftersom den motiverar alla förändringar och driver museets utveckling framåt. 
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FALLSTUDIE: ”PALAIS GARNIER”, MUSÉE D'ORSAY

Palais Garnier

Längst bort i Musée d'Orsays centrala hall finns ett utrymme, under kommunikationsvägarna till de 

högre nivåerna, som huserar en utställning om Charles Garniers operahus, som stod färdigt 1875 på 

Boulevard des Capucines i Paris. En storskalig sektionsmodell i trä visar på Palais Garners inre 

logik och mekanismer, samt på den ornamenterade exteriören. Modellen visar det centrala 

scenrummet och de sociala ytorna, som lobby och trapphus, men blottar även de utrymmen som inte

kan ses av operans besökare, som tekniska utrymmen för kulisser och ljus, samt sceningångar, loger

och andra servicefunktioner.

Modellen har en central placering, direkt i blickfånget från ingången till utställningsrummet. Den är 

placerad på ett lågt podium, vilket placerar de lägsta takbildningarna i ögonhöjd för en medellång 

betraktare. Modellen är inte inglasad, men en inhägnad hindrar betraktaren att komma nära. Bak-

grunden är klarröd, vilket ger modellen ett extra djup och markerar den som tydligt blickfång. 

Sektionsmodellen av operan, samt i princip allt annat som visas i denna del av utställningen, kan 

klassas som representationer. Merparten fungerar som förklarande illustrationer, eller som redskap 

för att få betraktaren att kunna leva sig in i tiden, byggnaden och staden. 
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Utställningen

Utställningen visar flera föremål, bland annat en situationsmodell över stadsrummet som omger 

operahuset, som visas under ett glasgolv. I ena delen av rummet visas fasadritningar av samtida 

byggnader och illustrationer av skulpturala utsmyckningar, samt skisser och tredimensionella 

studier till dessa. Även storskaliga studier av metall- och träkonstruktioner och bjälkverk tar plats 

på podier i rummet. Direkt till höger skärmar en fondvägg av, så att en korridor skapas. På den ena 

sidan visas perspektivmodeller över scenrummet, med miniatyrvarianter av kostymer och 

scenografier från historiska uppsättningar. På den motsatta sidan av korridoren visar ett flertal 

modellstudier som gjorts av Jean-Baptiste Carpeaux inför fasadutsmyckningen av operahuset. De 

angränsande konstnärliga praktikerna, som verkar i och med byggnaden, visas alltså visuellt och 

rumsligt avskärmat från den stora sektionsmodellen.

Att en hel avdelning tillägnas ett enda verk – Palais Garnier – är en anomali i sammanhanget, då de 

flesta andra rum på museet är centrerade ring konströrelser, enskilda konstnärer eller i vissa fall 

donerade samlingar. De utställda föremålen är även mestadels separerade i olika kategorier, där till 

exempel måleri, skulptur och formgivning ställs ut separat. Jacques Rancière menar att utpekandet 

av skillnaderna i konstarterna i kombination med skillnaderna i teknik och medium är en 

modernismens grundteser.64 I kontrast till denna uppdelning visas på den analyserade utställningen  

både två- och tredimensionella representationer, samt vissa originalverk. Denna utställning ska 

enligt Barker ha rapporterats vara ett av museets mest populära inslag, vilket enligt rapportören 

vittnade om hur museet ”spektaklifierats”.65 

Skillnaden i takhöjd från den enorma centrala hallen till det blygsamt tilltagna utrymme där 

Garnieroperan huserar är slående. Inte heller de massiva interiöra detaljerna i sten som präglar den 

stora skulpturhallen har fått följa med till detta rum. Den sobra färgskalan i vitt, grått och beige har 

förbytts i varma mustiga färger, som karmosinrött och guld, även på väggarna, som om stora hallen 

präglats av den marmor och granit som visas där och detta rum fått sin ton av den 1800-talsopera 

som ställs ut. Det är dock inga av operans ornamentala detaljer eller sirliga formspråk som fått följa 

med, utan själva rummet är fortfarande ett modernt, avskalat museirum. 

64 Rancière, 2006, sid 221-222
65 Emma Barker, Contemporary Cultures of Display, Newhaven & London: Yale University Press, 1999, sid 69
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Skyltar och information

Den inledande informationen om utställningen delger mest information kring den sociala roll 

operan hade i dåtidens Paris. Det finns informationsskyltar vid de flesta objekt, men många av den  

av de som hör till bilder och de mer illustrativa elementen (som rekonstruktioner av dräkter och 

scenografi etc) refererar mer till den övergripande operahus-tematiken. I relation till övriga 

utställningar på Musée d'Orsay, som i allmänhet inkluderar relativt mycket information om både 

verk, konstnärer och rörelser, skulle Opera-utställningen klassas som en av de mer informationstäta.

På Musée d'Orsays hemsida listas modellen som ett verk i deras arkitektursamling. Det som 

presenteras i den förklarande texten är dock själva operahuset, medan modellen (som även är vad 

som avbildas), bara används för att illustrera berättelsen om byggnaden. Modellbyggaren står 

namngiven, men i övrigt används inte själva modellen för att ge vidare förståelse för 

byggnadsverket. Modellen som objekt får inte heller någon ytterligare presentation, utan behandlas 

som en del av det uppförda operahuset, trots att den tillverkats långt efter och specifikt till denna 

utställning. 

Institutionen 

1986 öppnade den gamla tågstationen Gare d'Orsay på nytt, i formen av ett konstmuseum för 

sekelskifteskonst. I den ombyggda tågstationens lokaler visas, förutom de stora samlingar 

impressionistisk och postimpressionistisk bildkonst som gjort museet känt, även andra aspekter av 

tidens parisiska konstliv, med akademiskt måleri och skulptur samt en del arkitektur och inredning. 

Emma Barker redogör i Contemporary Cultures of Display för hur museet från början styrdes av 

ambitionen att förmedla en större bild av det franska kulturella arvet, som utöver det finkulturella 

och konstnärliga även hanterade bland annat det rurala och det industriella.66 Här ingår även att visa 

andra aspekter av Paris konstliv än den avantgardistiska, som senare kommit att dominera. Även 

”salongsmåleri”, alltså den typ av konst som dominerade samtidens konstliv, skulle ta plats i 

museets salar, då det är först under modernismens normalisering och institutionalisering av 

avantgardistisk konst som det akademiska måleriet har kommit att skrivas ur historien.67

Planerna för Musée d'Orsay formulerades under Giscard d'Estaings presidentskap, som ett grand 

projet i stil med många franska presidenters storstilade symbolsatsningar på kulturella 

66 Barker, 1999, sid 55
67 Hayden, 2006, sid 60
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institutioner.68 Projektet övertogs senare av François Mitterrand när han tillträdde som president 

1981. Dessa grands projets de l'Etat genomfördes i syftet att stärka bilden av den franska kulturen 

och historien.69 François Mitterand menar bland annat att projekten syftar till att ”stödja den 

nationella kulturen: så att nationen kan identifiera sig själv igen” samt att stärka den kulturella 

infrastrukturen för att ta sig ur kriser.70 Projekten har kritiserats för deras skala och kostnad, och 

Mitterand fick smaknamnet Mitteramses I i pressen, då hans ivrighet att uppnå ”odödlighet” genom 

att skapa minnesmärken i sitt namn jämfördes med den egyptiske faraon Ramses.

I och med Mitterands mecenatskap fick projektet en ännu starkare historisk orientering.71 Med 

socialhistorikern Madeleine Rebérioux i spetsen skulle museets samlingar få en inramning som gav 

besökaren möjlighet att ta del av en samhällelig kontext, där till exempel industrialiseringens 

effekter på kulturen och samhället skulle lyftas fram och diskuteras. Denna ambition har lämnat 

relativt små spår i de nuvarande utställningarna, vilket resulterade i mycket kritik från det socialt 

orienterade teoretiska fältet, som hoppats på ett mer utbrett kritiskt ställningstagande i frågor om 

makt, genus och konsthistorieskrivning.

Musée d'Orsay omnämns ofta som ett revisionistiskt och postmodernt museum, med icke-linjära 

narrativ manifesterat i Gae Aulentis labyrintiska inre arkitektur. Vid en närmare läsning visar dock 

Emma Barker, att museet snarare förstärker modernistiska hegemonier och stabiliserar den redan 

vedertagna kanon.72 Hon menar att sättet som den akademiska konsten visas på, under samma tak 

som den modernistiska kanons väletablerade mästare, snarare ger den en mindre seriös infattning än

att höja dess status, där hängning och disposition av verken kommunicerar att akademisk konst inte 

behöver tas på allvar.73 Generellt menar Emma Barker att museet, tvärt emot deras ursprungliga 

målsättning, fortgår att upprätthålla den modernistiska/avantgardistiska konstens särställning och 

separation från det vardagliga livet.74

Barker diskuterar främst den spänning som hon läser in mellan de olika måleritraditionerna i 

museets utställningar, men tar även upp hur denna värdering och separering existerar till viss grad 

68 Barker, 1999, sid 54
Andra exempel på grand projets är bland annat ombyggnationen av Louvren (1989) och etableringen av distriktet 
La Défense (1982), som båda genomfördes av François Mitterrand

69 ”support national culture: so that the nation can identify itself once more” citerad i Paris – contemporary 

architecture, Peter Stepan (red.), Prestel 1997, sid 12
70 Stepan (red.), 1997, sid 23
71 Barker, 1999, sid 55
72 Barker, 1999, sid 65
73 Barker, 1999, sid 63
74 Barker, 1999, sid 68
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mellan de olika konstarter som finns representerade på museet, i relation till den arkitektur och de 

designföremål som visas. Möblerna på Musee d'Orsay ställs snarare ut för det estetiska geniet de 

uttrycker än för vad de kan berätta om livet på 1800-talet, menar Barker. Musée d'Orsays tidigare 

chef François Cachin ska ha avfärdat den historiserande miljön ('the period room') som 

utställningsmetod, som vanligen tillämpades på brittiska och amerikanska museer.75 Många av de 

utställda föremålen är visserligen grupperade, men formar aldrig en komplett miljö eller ställs i 

någon historisk kontext. Vissa delar av museet visar art nouveau-möblemang i kombinantion med 

fotografiska återgivningar av historiska miljöer, även om bilderna ibland bara visar möblemang som

liknar de utställda. Fotografierna är i princip den enda visuellt kontextualiserande informationen 

som ges, och även om de flesta möbler visas med tillhörande informationsskylt är den enda 

information som ges årtal, konstnär eller upphovsman, samt vilken typ av möbel som visas. 

Andrew Ayers har beskrivit Musée d'Orsays nya skepnad som en Las Vegas-variant av 

Konungarnas dal, med dess skulpturkantade ramp som löper längst med byggnadens hela längd, 

flankerad av gallerierna.76 Kali Tzortzi menar också att uppdelningen av ytorna mellan de olika 

konstarterna och stilarna skapar hierarkier och förhindrar jämförelse mellan de historiskt samtida 

strömningarna, och därigenom förminskar den oppositionella relation som finns däremellan.77 

Verket 

Operahuset är än idag i bruk men visar sedan öppnandet av Opéra Bastille, 1989, mestadels balett. 

Sedan 2011 inhyser byggnaden även en restaurang ritad av Odile Decq, belägen i Palais Garniers 

västra entré. Decqs glasfasader böljar längs gatan bakom originalfasadens pelargång. På grund av 

byggnadens historiska värde går hela tillbyggnaden att ta bort utan att tillföra skador på den 

existerande strukturen. Byggnaden är alltså än idag en del av Paris stadsliv och en plats som besöks 

av många. 

Andrew Ayers menar att Napoleon III:s syften med att bygga en ny opera i Paris i grunden var 

politiska, efter att det förra operahuset och dess temporära ersättare varit scener för avrättningar och

mordförsök på kejsaren.78 Operahuset är även ett ikoniskt komplement till Haussmanns stadsplan, 

med dess dubbla funktion både som plats för trafikcirkulation och som sammanlänkande symbol.79 

Ayers menar att byggnaden inte bör klassas som barock, eftersom den saknar alla dess 

75 Barker, 1999, sid 55
76 Andrew Ayers, The Architecture of Paris, Edition Axel Menges, Stuttgart/London, 2004, sid 134
77 Tzortzi, 2015, sid 73
78 Ayers, 2004, sid 173
79 Ayers, 2004, sid 176
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karaktäristiska illusionistiska element. Istället lyfter Ayers de rationella aspekter varefter planen är 

organiserad och dess rumsliga hierarkier, som är typiska för beaux-arts-skolan. Även byggnadens 

tekniska lösningar låg i framkant, och Garnier använde sig av järnkonstruktioner för att kunna utöka

spännvidderna och skapa större rumsligheter. Även dess scenografi och tekniska utrustning var 

nydanande, och byggde på nättare järnkonstruktioner, precis som byggnadens ventilation och 

värmeförsörjning.80 I Garniers opera inkluderas besökaren i den värld som skapas, där offentliga 

utrymmen och teaterns bakutrymmen följer samma logik, och verkar tillsammans. Istället för att 

skapa en barriär av illusion och distans mellan scenen och besökaren menar Ayers att Garnieroperan

fungerar som ett gesamtkunstwerk, där drama, arkitektur, konst och societetsliv samverkar. En 

tredjedel av operans ytor är offentliga och sociala ytor (foajéer, trappor etc), medan resten av huset 

är serviceutrymmen och arbetsytor.81 Dessa ytor är ju dock inte menade att uppfattas av besökaren, 

som bara har tillträde till de offentliga ytorna. 

Alla dessa högteknologiska lösningar och moderna inslag är påtagliga i den stora sektionsmodell 

som visas på Musée d'Orsay. Däremot diskuteras det inte i någon av de texter som berättar om 

byggnaden. Tekniska framsteg och nya byggnadsmaterial kan istället läsas in i de mer avskalade 

modeller över järnstommar och träkonstruktioner som visas i andra delen av rummet. Dessa 

ackompanjeras också av texter, vilka förvisso nämner dessa moderniteter men fokuserar mer på 

byggnadsmodeller och stilar som florerade under ”la belle époque”. 

Diskussion 

Denna del av museet skiljer sig markant från de övriga utställningarna, både estetiskt och tematiskt. 

Syftet med utställningen av Palais Garnier ligger tydligt i linje med den ursprungliga målsättningen 

beskriven av Barker; att skildra flera aspekter av Paris kulturliv. Denna ambition är, som tidigare 

beskrivet, inte prioriterad i övriga utställningar. När Emma Baker analyserar Musée d'Orsay har hon

utgått från dess övergripande utställningspraktik, och det är tydligt att denna marginella del inte kan

inkluderas i hennes analys på grund av dess annorlunda anslag. Detta betyder dock inte att detta sätt

att ställa ut inte är ett förstärkande av det modernistiska projektet. Sättet som Garnieroperan visas 

liknar snarare en blandning av de arkitekturutställningar som hölls under början av 1900-talet, som 

Wallis Miller redogör för i ”Popularity contexts: Exhibitions in Berlin before World War I”.82 

Miller visar hur dessa utställningar ofta pendlade mellan att tilltala en professionell betraktare och 

lekmannen, och att detta avgjorde vilka föremål som visades. Storskaliga modeller, interiörer och 

80 Ayers, 2004, sid 176
81 Ayers, 2004, sid 175
82 Miller,  2014, sid 153-164
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illustrationer troddes ofta tilltala en mindre arkitekturvan betraktare, vilket ganska träffande kan 

beskriva föremålen även i denna utställning. Denna utställningspraktik etablerades till viss del innan

den modernistiska utställningspraktiken fått fäste, men var en del av det maskineri som drev den 

industriella revolutionen och tillgängliggjorde de tekniska, och arkitektoniska, framsteg som kom 

att omdana samhället under denna period. Det var en annan typ av utställning än den etablerade 

konstutställningen, med en helt annan publik och motiv. I likhet med den etableras en helt annan typ

av diskurs i utställningen om Granieroperan än i de rum som hyser bildkonsten och de skulpturala 

verken. 

Musee d'Orsays curatoriala praktik inbegriper ett slags avkontextualiserande, estetiserande rumsliga

strategier där podier, bakgrunder och ljussättning skapar ett enormt objektsfokus. Konstarterna 

separeras helt eller till stor del – skulptur och bildkonst var för sig – och samlingar ställs ut som 

helheter, snarare än efter konstnärliga rörelser, stilbildningar eller andra mer traditionellt 

modernistiskt narrativa utställningar. Detta är sannolikt vad som kommit Musee d'Orsay att få 

stämpeln som postmodernistiskt. Det som förefaller vara den avgörande faktorn för museets olika 

utställningsrum är just separeringen av konstarterna. Vilka egenskaper som getts emfas och 

utrymme kan således vara en nyckel till att förstå vilken status Musée d'Orsay attribuerar de olika 

objektskategorierna (originalverk, representationer, ritningar etc). Det är intressant att undersöka 

både hur det kommer sig att utställningen om Garnieroperan stilistiskt skiljer sig så markant från de 

mest omtalade och omskrivna delarna av museet, men även varför denna del av museet uppfattas 

som marginaliserad (förutom dess relativa småskalighet, i jämförelse med de enorma samlingar 

bildkonst och skulptur museet har att tillgå, som torde vara en huvudsaklig anledning). Vad som 

mest utmärker Palais Garnier-utställningen, i jämförelse med resten, är dess arkitektoniska tema, 

men även dess socialt och politiskt laddade, historiserande, kontextualiserande och narrativa 

kvaliteter. Sett till dessa aspekter ter sig denna del av museet som den stilistiskt diametrala 

motsatsen till vad Emma Barker utläser i museets övriga utställningar. På resten av museet råder ett 

obevekligt objektsfokus, men här ligger fokus på kontext, mänsklig aktivitet och kulturella uttryck. 

Separationen av vad som ställs ut som politiskt/socialt kodade objekt i relation till  rent estetiska 

skapas i hur utställningsrummet och institutionen ramar in dessa objekt i olika ideologiska 

kontexter. Arkitekturen får här bli en fond för det sociala, för spektaklet, medan bildkonsten och 

skulpturen reduceras till autonoma estetiska objekt, ämnade för betraktelse och introspektion. 

Arkitekturen blir ett medium för museibesökaren att förstå Parisinvånaren på 1800-talet, medan 

skulpturen och bildkonsten snarare blir ett verktyg för betraktaren att förstå sig själv. 
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Att ställa ut arkitektur som ett spektakel, med fokus på det sociala och funktionella är inte  ny-

skapande. Även om den avkontextualiserande utvecklingen av den vita kuben som Musée d'Orsay 

förmedlar rent estetiskt inte heller kan betraktas som en nyhet längre, finns de nydanade 

kvaliteterna i museets praktik onekligen i deras behandling av bildkonst och skulptur, vilket kan 

förklaras av den stora emfasen på dessa avdelningar. Istället för att låta denna utställningspraktik 

genomsyra alla delar av museet står både arkitekturen och inrednings- och möbelsamlingarna kvar i 

de pseudo-historiserande miljöerna. I jämförelse med akademiemåleriet och möbelutställningen är 

dock behandlingen av Garnieroperan inte alls styvmoderlig, utan mycket energi har lagts på att 

tillföra fler lager av förståelse och information. Möbelutställningen präglas intressant nog också av 

ett tydligt (estetiskt) objektsfokus, då inget av exempelvis den användning eller deras relation till 

människan eller hemmet får ta plats i utställningen. Av de ambitioner som först uppgavs finns idag 

alltså endast Garnier-utställningen, samt ett antal små plakat i ett trapphus som redogör för några 

aspekter av livet i dåtidens Paris.

Garnieroperan definieras genom dess sociala funktion, snarare än som politiskt instrument, som 

Ayers indikerar. Den får dock en annan, implicit politisk, betydelse som en del i definitionen av den

franska samtiden, som lägger fokus på samhällets övre skikt och deras tillvaro. Detta kan i sin tur 

ses som en del i hur bilden av Frankrike målas upp av museet i stort, där dess grandiosa byggnader 

och påkostade livsstil får mycket utrymme. Även den bild av stadsrummet som visas i 

golvmodellen visar på hur staden ser ut efter Haussmanns omdaning, och fortfarande ser ut, istället 

för att visa hur staden såg ut innan, när betydligt mindre bemedlade Parisare befolkade området. 

Utställningen raderar den del av historien som berättas av samhällets lägre skikt, och framställer 

staden ur dess rikaste invånares perspektiv. 

Paul Crowther menar att betraktandet av ett konstverk är beroende av att kunna relatera dess 

komponenter till en visuell helhet.83 Konstverkets gränser ska kunna uppfattas för att verket ska 

aktiveras. Han menar att arkitekturen fungerar som ett medium varigenom människan kan förstå 

och relatera till sin omgivning, med hjälp av den starka analogin till människokroppen.84 Detta gör 

att utställningsrummet blir essentiellt för uppfattningen av ett verk, men säger också mycket om att 

ett byggnadsverk sällan kan uppfattas i sin helhet. Enligt Crowther förhindrar alltså detta att ett 

byggnadsverk uppfattas som ett sammanhängande verk. I relation till vad Crowther skrivit om 

arkitekturens kroppsliga dimension är det intressant att påpeka att flera av utställningens delar 

83 Crowther, 2009, sid 25
84 Crowther, 2009, sid 182
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inkluderar skalfigurer. Om Crowther menar att arkitekturen utgör en slags behållare till konsten, så 

blir skalfigurerna ett sätt att relatera till modellens skala och förstå hur den relaterar till betraktaren. 

Även sättet att ställa ut flera aspekter och flera olika snitt av samma byggnad kan ju ses som att 

peka ut det fiktiva i gränsdragningen för utsnittet. Att visa en byggnad som både del av en stad, som

scen för föreställningar och uppträdanden, och socialt rum, samtidigt. Detta är dock inte en ingång 

som tydliggörs i utställningen, utan intrycket blir snarare disparat och svårt att läsa ihop. Sektionen 

som dras genom byggnaden fungerar snarare som ett komplement till vad som kan uppfattas vid ett 

besök i den uppförda byggnaden. Den belyser en aspekt som aldrig kan synliggöras i verkligheten, 

och möjliggör en bild av operans inre rumsligheter simultant, som aldrig var tänkt att kunna 

upplevas. 

Utställningen av scenografier ger en bild av materialitet och är skildrade i en vinkel som återger hur

scenen skulle ha uppfattats av en besökare. Detta är faktorer som förstärker inlevelsen och den 

kroppsliga relationen till de utställda objekten, vilka snarare aktiverar dem som sociala/relationella 

objekt än estetiska. Många av museets övriga föremål har en tydligare avgränsad ”helhet”, och ställs

ut som autonoma objekt, medan operan ställs ut i många olika skepnader – som del i den urbana 

väven, som social funktion och rum, som estetiskt uttryck och som ingenjörskonst. 

Modellerna över scenrummet, med kostymer och kulisser, ser jag som en del av den förklarande 

ambitionen i utställningen. Att levandegöra operan. Modellerna ställs ut i nischer bakom glasrutor, 

och ramas in av ridåer tryckta på glaset. Den inramande väggen är karmosinröd, som resten av 

utställningens väggar, vilket överensstämmer med den tryckta ridån med guldfrans. Scenografierna 

är pampiga och visar genomgående på överdådigt utsmyckade miljöer. Juxtapositioneringen av 

scenmodellerna och skulpturstudierna är den del av utställningen som ger uttryck för det gesamt-

kunstwerk som Ayers nämner. De står dock olyckligt frånkopplade från resten av utställningen, så 

kopplingen till societeten och det arkitektoniska rummet (och stadsrummet) går om intet. 

Mytologiseringen av Palais Garnier

Den tydligaste mytologiseringen som iscensätts av utställningen handlar om samhällsklass och 

stadsrum. Eftersom detta är det enda exemplet på hur stadsrummet och Paris invånare levde blir det 

också den bilden som, utan konkurrens, får fortleva på museet. De mindre bemedlade, vilkas 

demonstrationer på gatorna från början motiverat operabyggnationen, skrivs ur historien om 

byggnaden, och därmed också historien om Paris. I modellen av stadsrummet, med Haussmanns 

vida boulevarder och raka kvarter, kan även de fattigare klasserna utläsas i sin frånvaro. Det var de 
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som var tvungna att flytta när hela stadsdelar revs, det var de som miste sina bostäder och arbeten 

när de fick evakueras utanför staden. Modellen blir en symbol för de välbemedlade i Paris, som 

hade ekonomisk och spatiell möjlighet att roa sig på operan och som månade om sin sociala status. 

På utställningen får de tekniska framsteg som gjorts inom arkitektur och byggande ingen självklar 

plats. Detta trots att de skulle kunnat bidra till narrativet om den moderna staden Paris. Vad som 

istället får vara fokus är det estetiska och det sociala, som gör att operan framställs som mindre 

modern och mindre aktuell i dagens sociala kontext. Genom att låta det historiska fokus vara 

bakåtblickande och romantiserande, snarare än att visa hur Garniers operahus gick i bräschen för de 

nya byggnadstekniker som möjliggjordes i och med industrialiseringen, förefaller byggnaden 

tillhöra det förflutna mer än nödvändigt. Modellen blir alltså även en symbol för ett byggande som 

inte nödvändigtvis är modernt, utan daterat. Tillsammans med den bild som målas upp av Paris 

invånare kommer modellen att verka som en mytologisering av stadslivet under la belle époque – 

som en obefläckad och obekymrad period av nöje och societetsliv, en romantisk och nostalgisk bild 

av Frankrikes storhetstid. 

Genom utställningens mytologisering av Palais Garnier fastställs vissa av dess betydelser, genom 

den förstärkning de får en texter och andra föremål, medan andra betydelser reduceras. Som Barthes

konstaterar dirigeras den betecknande modellens betydelse om och fastställs av dess inramning.

Myten om nationen Frankrike

François Mitterand är en av de franska presidenter som efterlämnat sig flest och mest ambitiösa 

Grand Projets – en tradition där landets stadschef lämnar minnesmärken efter sin regeringsperiod. 

Att bygga ett museum centrerat kring Frankrikes mest kända konstnärer, verksamma under den 

period då Frankrike var en mäktigare spelare på den världspolitiska kartan än idag, är en tydlig 

politisk handling, som symboliskt verkar för att stärka bilden av Frankrike, men också förstärker 

bilden av Mitterand som landsfader, i skenet av den gångna eran, som arvtagare till Napoleon III. 

Att låta den historiska kontexten uppta mindre plats än det först kommunicerats gör det även lättare 

att läsa ihop museet med en modernare tid. Även dess moderniserade interiör tar bort de starkaste 

tecknen på att de utställda verken tillhör en svunnen tid, och därmed även en förlorad maktposition. 

Myten om Frankrike som stormakt och ett konstens förlovade land berättas genom konstverken, 

men förstärks av sättet som utställningarna pekar ut och utelämnar aspekter som klass, politik, tid 

och kön, samt genom hur rummen, sekvenser och grupperingar samt informationstexter utformats.

38



Myten om arkitekturen

De gestaltningar av operahuset som visas är den stora sektionsmodellen, byggnadsvolymen (i 

stadsrummet), vissa delar av scenen och skulpturstudierna. De rent arkitektoniska kvaliteterna som 

visas, även om de inte förstärks av texter och andra medel, är de funktionella och tekniska, samt 

rumsdistributionen i sektionsmodellen, de offentliga miljöerna som omger byggnaden i staden. De 

mer dekorativa elementen, skulpturerna och scenografierna, åsidosätts rumsligt i utställningen och 

separeras på så vis från byggnaden. Dels överensstämmer detta med museets övriga uppdelning av 

konstarterna, men det gör även att byggnadens status som gesamtkunstwerk undermineras. 

Ingenstans visas hur skulpturerna spelar med fasaden eller interiören, eller hur scenrummet övergår 

i salongen. Avsaknaden av planritningar eller perspektiv gör också att det blir svårt att föreställa sig 

hur byggnaden uppfattas av en betraktare, trots de utplacerade små skalfigurerna. Byggnaden visas i

stor detalj i sektionsmodellen, men kan i det sammanhanget inte uppfattas i sin helhet, ens utifrån. 

Den enda representation som visar hela exteriören är den småskaliga modellen i stadsmodellen 

under golvet, där det mest synliga är taket. Detta förstärker uppfattningen av byggnaden som en 

behållare för de sociala aktiviteter den huserar. Framställandet av arkitekturen som (social, teknisk, 

estetisk) funktion snarare än som rumslig upplevelse är också det en typ av mytologisering som 

bygger på föreställningar om arkitekturens roll i samhället och på museet. Byggnaden blir ett sätt att

förmedla något annat än sig självt, som ett komplement till museets övriga objekt, även om detta 

såklart kan bero på att byggnaden i detta fall är lätt att besöka.

I mytologiseringen av arkitekturen spelar även de upplysningar som ges på hemsidan in för att 

kunna förstå institutionens syn på objektet. De texter och objekt som syns i utställningen tyder på 

att fokus lagts på operans sociala roll i stadslivet. Att rikta presentationen på hemsidan mot själva 

operahuset och inte på modellen, som är det faktiska objektet i deras samling, stärker detta 

ytterligare. Modellen fungerar som en illustration till berättelsen om vad som sker i byggnaden – 

den blir en tydlig representation, som inte får någon verksstatus, då verket som beskrivs i texten är 

den faktiska byggnaden. Detta är museets största arkitektoniska inslag, och den syn på arkitektur 

som förmedlas är dess funktion. Byggnaden blir en bakgrund mot vilken en rad scener kan 

visualiseras – den sociala såväl som tekniska. 

Myten om verket

Operamodellen är inte det enda utställda objektet med en objektsstatus som går att ifrågasätta. 

Bland skulpturerna återfinns till exempel flera reproduktioner och gipsstudier av kända verk, bland 
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annat en gipsstudie av Rodins Balzacmonument och en mindre version av Frihetsgudinnan av 

Gustave Eiffel, samt en rad andra kända och mindre kända verk. Några förstudier till 

Garnieroperans fasadskulpturer finns även utställda bland skulpturerna. Dessa ställs dock ut på 

precis samma sätt som, och blandade med, de ”äkta” verken. Så vari ligger skillnaden på dessa 

objekt och arkitekturmodellen av operahuset? Dels är modellen tillverkad för utställningen, vilket 

många av förlagorna och förstudierna inte är – dessa har dessutom tillverkats av konstnären själv 

och som en del av en konstnärlig kreativ process. Vad gäller gipsreproduktionerna är många av dem

gjorda i full skala, vilket genererar en mer trogen likhet med originalet. Sektionsmodellen visar 

operahuset i en nedskalad version, vilket såklart förflyttar upplevelsen långt ifrån hur 

originalbyggnaden upplevs. Att dessutom visa byggnaden i sektion distanserar betraktaren ännu mer

från den avbildade byggnaden. 

Skalförskjutningen och sektionssnittet fyller en förklarande funktion, där byggnaden snarare utreds 

än förmedlas konstnärligt eller estetiskt. Motsvarande tillvägagångssätt i förhållande till 

skulpturerna hade kanske inneburit att museet, snarare än att ha en skylt som förklarade tekniken 

som konstnären använt, visade skulpturen i genomskärning eller i olika stadier, så betraktaren 

förstod hur processen gått till. Eller allra minst visat konsten och skulptrerna i den miljön de var 

ämnade för – en autentisk eller konstruerad historisk miljö. Då detta var precis det som Musée 

d'Orsay ville undvika ter sig alltså utställningen av Garnieroperan, i den formen som den visas, 

ytterst omotiverad. Detta kan dock bero på hur museet från början formulerat sin strävan efter 

historisk inblick, som står i kontrast till den rumsliga, estetiska prägel man valt att ge museets 

interiör. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utställningen av Palais Garnier är skapad enligt helt 

andra principer än resten av museets utställningar. Snarare än att visa ett byggnadsverk berättar 

utställningen historien om ett Paris under sekelskiftet – där nöje, skönhet och relationer står i första 

rummet och frågor om klass och tekniska framsteg endast går att läsa mellan raderna. 
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FALLSTUDIE: ”PARC DE LA VILLETTE”, CENTRE POMPIDOU

Maquette de rendu, Bernard Tschumi

Mitt i rummet, på ett podium tillsammans med andra modeller, visas 4 representationer av små 

paviljonger av Bernard Tschumi, ritade till hans design av Parc de la Villette i Paris. Paviljong-

modellerna är placerade rätvinkligt, på rad – monokromt röda mot grått underlag. Ingenting av 

omgivningen finns gestaltat eller indikerat. Modellerna mäter tillsammans 19 x 153 x 39 cm och 

består av plexiglas, metall och färg. De visas i en glasmonter, i likhet med de omgivande 

modellerna och objekten. 
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Denna typ av representationsmodeller, som visar en byggnads exteriöra utseende som volym i liten 

skala, är vanliga i många av de arkitektursamlingar som visas på museer, och är vanligtvis även de 

mest populära inslagen på utställningar..85

Utställningsrummet

Rummet är mörkt, med punktbelysning på de utställda objekten, som är också fler och placerade 

tätare än i många av museets andra rum. Objekten har placerats i kluster, tillräckligt nära för att 

försvåra studier av ett isolerat objekt utan att samtidigt se de närmast intill. Gemensamma nämnare 

för respektive gruppering är snarare färg än objektstyp, produktionsår eller formspråk. Denna 

estetiskt orienterade utställningsordning förstärker objektens materiella/visuella kvaliteter. De 

objekt som är delar av ett större verk, till exempel detaljer eller representationer, visas i princip utan

kontext eller referens till helheten. Detta gäller inte bara modellerna från Parc de la Vilette, utan 

bland annat även en fullskalig fasadmodul från Jean Nouvels Institut du Monde Arabe, som visas 

solitärt, utan referens till fasadens utformning eller byggnaden. Arkitekturobjekten, såväl som de 

utställda designföremålen (och bildkonstverken) visas som form och estetik, och blir på så vis en 

slags förlängning av bildkonstens tvådimensionella plan, där funktion och rum tonas ned till förmån

för en mer mimetiskt präglad, bildmässig estetik, där det visuella dominerar.

Skyltar och information

Invid varje objekt visas vem som är upphovsman, produktionsår samt projektets namn, alternativt 

vilken typ av objekt det rör sig om (exempelvis ”stol”, då formell titel antagligen saknas). Vissa 

utvalda objekt, eller serier av objekt, följs även av ytterligare information om projektet eller 

kreatören. Detta är dock inte fallet med Tschumis Parc de la Villette, som endast åtföljs av 

grundläggande information.

Utställningen

Utställningen Une histoire, art, architecture et design, des années 80 à aujourd'hui visas på Centre 

Pompidou mellan juli 2014 och januari 2016, och är en omhängning av deras samtidskonst-

samlingar. Utställningen består av 15 teman, eller historier, som visar olika aspekter av 

samlingarna. Utställningen har ett uttalat globalt tema, såväl som en ambition att problematisera 

historieskrivningen.86 Analysen kommer fokusera på en av dessa historier, som har ett tydligt 

85 Miller, 2014, sid 157
86 Centre Pompidou, ”Une histoire, art, architecture et design, des années 80 à aujourd'hui”, 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
bae182224fcc99e9639a4d2eadf21993&param.idSource=FR_E-
bae182224fcc99e9639a4d2eadf21993&param.seance=seance, 2017-12-02
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arkitekturtema. Denna avskilda del av utställningen skiljer sig på många sätt från de andra, även om

utställningen i sig är påtagligt disparat. 

”Architecture et Design: années 1980. Nouvelles tendances”

Utställningen omfattar ett rum, där arkitektoniska modeller, ritningar och illustrationer visas jämte 

designobjekt och enstaka fullskalestudier av byggnadsdetaljer. Även ett fåtal bildkonstverk har 

inkluderats i utställningen, såsom fotografier och videoverk.87 I utställningsrummet visas objekt som

på olika sätt ska representera ”nya tendenser” inom arkitektur och design. I de flesta fall där 

arkitektur ställs ut visas oftast endast en representation av varje verk, men i ett fåtal fall förekommer

flera objekt som relaterar till samma byggnadsverk, till exempel både en modell och en ritning av 

samma byggnad. 

Denna del av Une Histoire är en slags epilog till utställningen Nouvelles Tendances, som hölls i 

samband med Centre Pompidous 10-årsjubiléum 1987. Den ursprungliga utställningen hanterade 

frågor om en arkitektur i kris, där värde- och stilbegreppet urholkats och debatten präglades av 

historielöshet, enligt den introduktionstext som finns tillgänglig för besökarna på uppföljaren. 

Huruvida denna utställning är en omtolkning, en ren återuppväckning eller en kritisk kommentar 

framgår inte helt tydligt. Flera, men inte alla, av de utställda objekten är dock daterade efter 1987, 

så urvalet är nytt även om de flesta föremål inte är exempel på helt nya strömningar. 

I den omfattande utställningskatalog som publicerades i samband med utställningen finns en 

introduktion till tematiken och den tidsanda som var utgångspunkten för föregångaren 1987. I 

texten beskrivs den tidsanda som uppfattas som dominerande under 1980-talet, präglad av cynisism,

uppgivenhet och stillöshet.88 Urvattningen av stilbegreppet som sägs ha inträtt efter 1968, då 

konstnärerna började ifrågasätta modernismens progressionsideal, men samtidigt påverkades av 

efterkrigstidens trauman, framställs som startskottet för den mentalitet som utställningen vill 

skildra. Adorno och Horkheimers kritik av upplysningsidealen, kapitalismens framväxt och 

upphöjandet av handelsvaran tas upp som viktiga influenser i formuleringen av utställningens 

tematik. I katalogen lyfts även Baudrilliards teorier om hur objektet förlorar sitt nyttjandevärde i 

samband med att det utger sig för att vara ett tecken (en vara), även om det på så vis blir mer läsbart

i vår tid, som han menar kretsar kring bildens ekonomi.89 Dessa filosofiska och teoretiska 

87 Bland annat verk av Jean-Paul Goude och foton av Georges Fessy.
88 Christine Macel (red.), utställningskatalog Centre Pompidou, Une Histoire – Art, Architecture, Design des années 

1980 à nos jours, Paris: Flammaron, 2014, sid 245
89 Macel, 2014, sid 245
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resonemang och förklaringar manifesteras dock inte i utställningen, varken i den introducerande 

texten eller i utställningens upplägg. Snarare verkar utställningens estetik bygga vidare på bilden av 

ett tomt upphöjande av objektet, av varan, där bruksföremål förlorar sin funktion i den extrema 

estetisering som utgör utställningens främsta tema. I katalogen finns även kortare presentationer av 

några av de medverkande konstnärerna, arkitekterna och industridesigners, varav alla är män. 

Utav alla teman som finns representerade på Une Histoire är det anmärkningsvärt att detta är det 

som tydligast anspelar på utställningens hela titel och i högst grad motsvarar den innehållsmässigt. 

Väldigt få av de andra av utställningens teman behandlar varken arkitektur eller design, men 

inbegriper mycket mer än bildkonst (till exempel tar ljudkonst och musik, installationer och 

videoverk plats i flera av rummen). Detta tyder antingen på att dessa i högre grad anses vara konst, 

och därför inbegrips i det begreppet, eller på att arkitektur- och designavsnittet anses viktigare att 

förmedla – eventuellt på grund av att de är egna avdelningar inom museets organisation. Kanske är 

det helt enkelt av marknadsföringsskäl, för att locka vissa typer av besökare. 

Institutionen 

Kulturkomplexet Centre Georges Pompidou, beläget vid torget Beaubourg i Paris, uppfördes mellan

1971-1977. Initiativtagare var den dåvarande franska presidenten, som även lånat institutionen sitt 

namn. Byggnaden ritades av Renzo Piano och Richard Rogers samt Gianfranco Franchini, som 

vunnit den internationella tävling som arrangerats. Som representant för den så kallade high-tech-

arkitekturen blev byggnaden snabbt föremål för debatt och diskussion, men även en ikon med sin 

omisskännliga fasad, där byggnadens system och kommunikationer exponeras exteriört. 

Byggnadens därigenom friade plan inhyser bland annat ett offentligt bibliotek, konstutställningar, 

biograf och centrum för musik- och akustikforskning. Centre Pompidous utställningsytor sträcker 

sig över flera av byggnaden våningsplan, där delar av deras stora samlingar visas parallellt med 

temporära utställningar. 

Institutionen har över 100 000 verk i sin samling, daterade från 1905 och framåt. Med utgångspunkt

i den samling museet tagit över från Musée du Luxembourg vid dess instiftande, började Centre 

Pompidou expandera sina samlingar i en ny riktning, efter att ha flyttat in i sina nya lokaler i 

Beaubourg. Från att inledningsvis ha fokuserat på franska då levande konstnärer inkluderades nu 

även samtidskonst från hela världen, såväl som flera medier. Sedan 1993 finns även en växande 

samling designföremål, arkitektur och industridesign.90 På institutionens hemsida listas bland annat 

90 Se https://www.centrepompidou.fr/en/Collections/History-of-collections, 2017-09-14
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12 859 arkitektoniska bilder, 1793 skissmodeller och 698 perspektiv att finna i deras digitala 

databas. 

Verket

Parc de la Villette anlades mellan 1984-1987 efter att en stor arkitekttävling anordnats 1982. 

Projektet initieras av president Valéry Giscard d'Estaing, och var till en början centrerat kring 

etablerandet av National Museum for Science, Technology, and Industry – ett museum för veten-

skap och teknik.91 Projektet togs sedan över av Giscard d'Estaings efterträdare François Mitterand år

1981, och fick då dess mer omfattande form, där publika ytor och fler institutioner skulle få plats. 

Bernhard Tschumis förslag vann över flera andra framstående arkitektkontor om formgivningen av 

Paris tredje största park, på 35 hektar. Det forna slakthusområdet huserar idag även ett stort antal 

kulturinstitutioner, museer och konsertlokaler. Parken korsas av Canal de l'Ourcq, som delar parken

snett från öst till väst. Tschumis förslag karaktäriseras av de starkt dekontruktivistiska ideal som fått

ligga till grund för parkens utformning, med flera lager av formgenererande paradigm – serier av 

autonoma system: raster av objekt/punkter, rörelser/linjer och rum/ytor – som fått överlagra 

varandra.92 Tschumi väljer att kalla Parc de la Villette en ”urban park” snarare än ett grönområde.93  

Parken är utformad i relation till Jacques Derridas teorier om dekonstruktion, och är ett slags 

arkitektoniskt experiment. Derrida formulerade också texten Point de folie – maintenant 

l'architecture i relation till projektet, där han menar att parkens arkitektur är ett upprätthållande av 

sönderdelandet.94 Tschumis målsättning blir på något sätt motsatsen till ett gesamtkunstwerk – ett 

verk där delarna motsäger varandra och sig själva. Dess formgivande element verkar för att 

omöjliggöra att besökaren agerar enligt uttänkta mönster, utan istället utforskar och hittar egna 

vägar i parken. Överlagringen av olika system är tänkt att skapa en miljö som motverkar hierarkier 

och inte har något centrum. Genom decentraliseringen av arkitekturen undermineras tecknet, och 

således även betydelsen och meningsskapandet, menar Tschumi.

I parken har Tschumi placerat ut 25 paviljonger, foliés, enligt ett rätvinkligt grid. Paviljongerna är 

alla olika, och inte anpassade efter någon specifik funktion eller innehåll, även om flera av dem 

sedan fått husera olika verksamheter. Paviljongerna utgår alla från en kub med en sida på 10 meter, 

91 Motsvarar till ytan mer än 4 Centre Pompidou! 
Paris – Contemporary Architecture, 1997, sid 50

92 Nilsson, 1996, sid 124
93 Macel, 2014, sid 259
94 Nilsson, 1996, sid 128
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som sedan modifierats i olika led, efter program, plats, funktion eller form. De är utplacerade med 

120 meters mellanrum, som noder i ett rutnät som täcker hela parken. I parken finns även andra 

funktioner, såsom lekparker, gångvägar, gräsmattor, fontäner och konstverk, till exempel Cylindre 

sonore, som är en exteriör resonanskammare för ljudexperiment. 

Tschumis arkitektur aldrig rör sig om ren form, om en autonom arkitektur eller en fråga om stil, 

menar Fredrik Nilsson. Hans arkitektur skapas genom mötet mellan aktivitet – genom program, 

handling och händelse – och form.95 Det sker en splittring mellan det tänkta, planerade, rummet och 

det upplevda, som skapar en ständig instabilitet inom arkitekturen. I denna splittring, eller möte, 

skapas arkitekturen, men motsättningen i denna tudelning är även vad som orsakar att arkitekturen 

är i ständig kris. I Barthes anda var Tschumi intresserad av att se hur njutningen (alltså arkitektur 

utan nytta/funktion) kunde verka för att överbrygga splittringen, i hur det förutsätter att betraktaren/ 

brukaren i upplevelsen också är medveten om dess begränsningar. För att uppnå detta krävs både 

arkitektoniska begrepp och upplevelsen av rummet.96 Tschumi menar att arkitekturens motiv bör 

vara problemformulering snarare än problemlösning, som var ledmotivet för många modernistiska 

arkitekter.97 Nilsson menar att en av grundpremisserna för utformningen av Parc de la Villette var 

att skapa förutsättningar för händelser, men utan att diktera ett program. Att utgå från fragment, och

fokusera på vad som händer i rörelsen mellan dem blir hos Tschumi till en arkitektonisk strategi. 

Det sker språkliga glidningar – tex hur de små paviljongerna kallas folies, en tvetydighet som kan 

spåras både till det franska ordet för galenskap och den engelska trädgårdens lusthus: follys, som 

därmed anspelar på hur lustfyllt utforskande av arkitektur och stadsrum kan gränsa till galenskap. 

Lusthusen är befriade från funktion, men samtidigt mottagliga för framtida aktivitet.98 Detta ligger i 

linje med Tschumis tidiga idéer om hur staden och samhället skulle kunna informera varandra, och 

arkitekturen utgöra förutsättningar för handlingar snarare än att diktera hur människor har möjlighet

att handla. På detta sätt kan arkitekturen verka subversivt, genom att möjliggöra valfrihet och 

avvikelser, snarare än att sträva efter att skapa ett ideal.99 

Diskussion

I Centre Pompidous samlingar finns många arkitektoniska objekt, som också får ta plats i deras 

utställningslokaler. Dessa ställs ut på olika sätt, och i olika sammanhang, vilket gör att de tilldelas 

95 Nilsson, 1996, sid 113
96 Nilsson, 1996, sid 118
97 Nilsson, 1996, sid 121
98 Nilsson, 1996, sid 124
99 Nilsson, 1996, sid 114
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olika egenskaper, olika roller i relation till bildkonsten (och ibland designföremålen). 

Modellen av Parc de la Villette ställs ut som objekt snarare än projekt, och relaterar till andra 

konstföremål i färg och form snarare än till det faktiska projektet. Denna utställningspraktik kan 

benämnas som estetiserande snarare än förklarande eller redovisande. Modellen visar endast en 

reducerad version av projektet, där bara en av aspekterna av en av dess komponenter representeras. 

Projektet har abstraherats till några få paviljonger, som blir betecknande för parken – tecken som 

känns igen av de som besökt den i verkligheten. Paviljongerna står som formella referenter till inte 

bara parkens fysiska utformning, men även själva upplevelsen av parken och dess metafysiska 

egenskaper. Modellerna blir en symbol för parken, men medverkar även i en mytologisering av 

denna, då den ställs ut. Modellen tillskrivs inte nödvändigtvis verksstatus, men att den visas på 

utställningen signalerar att parken, verket, har ett högt konstnärligt värde, vilket i sin tur framställer 

staden Paris (och i förlängningen Frankrike) i bättre dager. Modellen aktiveras i utställningen och 

bidrar till en större mytbildning, den om Paris som världsstad och Frankrike som framstående 

kulturland. 

Parkens konstnärliga och arkitektoniska betydelse stärks ytterligare när den ställs i relation till de 

övriga objekten i utställningsrummet. De övriga arkitekturinslagen är producerade av några av 

världens mest framgångsrika arkitektkontor, och designföremålen är alla klassiker.100 I allmänhet 

görs ingen skillnad på hur de olika typerna av objekt visas, och till exempel de få landskaps-

gestaltningar som visas inramas på ett liknande sätt som byggnadsarkitekturen. Parc de la Villette 

representeras dock endast i form av de byggnader som finns i parken, utan landskaplig kontext, 

organisation eller övergripande design, så resultatet blir i det fallet att det byggda får ta huvudrollen 

och landskapet skrivs ur det konstnärliga sammanhanget. Vad som blir tydligt av att studera själva 

verket är hur paviljongerna endast är ett av flera lager, som bara blir verksamma eller betydelsefulla

i kombinationen, eller negationen, av varandra. Av Tschumis teorier om växelverkan mellan staden 

och dess invånare syns inga spår, och inte heller av den teoretiska utgångspunkt som format 

projektet. Tschumis projekt kan tänkas ha ganska mycket utbyte utav att läsas i relation till den 

programförklaring som ges i utställningskatalogen, både i utförande och syfte. Det är dock en poäng

som helt går förlorad i själva utställningen, där modellen inte kommunicerar några av de kvaliteter 

som originalprojektet bygger på – samtidigt som utställningen inte förmedlar några av de filosofiska

teman som behandlas i katalogen. Det är dock tydligt att Tschumi, om än på ett ovanligt sätt, strävar

efter ett slags utopi, som går stick i stäv mot den cyniska inställning som utställningen vill skildra. 

100Bland annat OMA, Richard Rogers, Norman Foster, Toyo Ito och Jean Nouvel
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Anthony Vidler menar att det arkitektoniska fältet befinner sig i en expansionsfas, liknande den 

beskriven av Rosalind Krauss i förhållande till 60-talets konceptuella skulpturscen.101 Att det 

arkitektoniska expanderande fältet, tillsammans med det skulpturala, tycks närma sig varandra, 

influera och rent av syntetisera, ser Vidler som ett tidstypiskt fenomen i vår digitala samtid. 

Arkitekturen försöker inte längre undersöka sina egna ramar enbart med arkitektoniska uttryck, utan

lånar influenser från angränsande fält för att utforska, tänja på och ifrågasätta ramverket. Om 

Vidlers teorier om att arkitekturen rör sig mot det skulpturala, kan det tänkas påverka även de 

arkitektoniska elementen, så de blir mer autonoma – vilket skulle kunna vara en förklaring till hur 

det på utställningen visas delobjekt för sig själva, utan kontextualiserande förklaringar. Formen 

framställs som en aspekt av en byggnad som går att koppla bort från plats, användning, mänsklig 

aktivitet och social funktion. Att det som Vidler beskriver som en arkitektonisk expansionsfas är en 

tendens inom flera rörelser inom den samtida (och historiska) arkitekturen tror jag inte att någon 

skulle förneka, speciellt då många verksamma arkitekter idag har allt mer tekniskt avancerade 

verktyg och metoder, och vidgade referensramar för sina projekt. Vad som däremot är 

anmärkningsvärt är hur denna rörelse mot den fria formen översätts i utställningen och appliceras på

objekt som inte nödvändigtvis är en del av denna trend. Tschumis design av Parc de la Villette ses 

ofta som en del av en mer relationellt orienterad arkitektur, vars meningsskapande bygger på 

relationen till just platsen, rörelse, användaren – som kan ses nedan, där verket behandlas. 

Mytologiseringen av de egna samlingarna

Jean-Louis Cohen hävdar att en av anledningarna till att Guggenheim SoHo:s utställning Premises 

(som visades 1997) lämnade ett så förvirrat och ofullständigt intryck var att målsättningen att visa 

på Centre Pompidous samlingars stora omfattning överträffade ambitionen om en koherent 

utställning.102 Detsamma kan möjligtvis sägas om utställningen Une Histoire som helhet – dess 

många riktningar och spår gör det svårt att urskilja vilken relation olika delar och verk har till 

varandra, till museet och till utställningen som helhet. Än svårare är det att se hur Tschumis 

modeller relaterar till utställningen som helhet. Kanske är viljan att visa på de egna samlingarnas 

bredd förödande både för de enskilda objekten och för de olika berättelsernas trovärdighet? 

Mytbildningen kring Centre Pompidou är även tydlig på andra sätt, till exempel hur utställnings-

katalogen lyfter upp en av arkitekterna till den egna byggnaden, Richard Rogers, som en av 

frontfigurerna för 80-talets high tech-rörelse.103 

101”Sculpture in the Expanded Field” publicerat i October, vol. 8, spring 1979
 Vidler, 2010, sid 322

102Rosalind Krauss, Yves-Alain Bois och Denis Hollier, ”A Conversation with Jean-Louis Cohen”, October, vol. 89, 
1999, sid 5

103Macel, 2014, sid 246
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Myten om arkitekturen

Den bild av arkitekturen som målas upp i utställningen ger intrycket av att arkitektur kan betraktas 

enbart som form. Det är de visuella och formmässiga (estetiska) kvaliteterna som framställs som 

avgörande för arkitekturens karaktär snarare än de spatiala, materiella, taktila eller organisatoriska, 

trots att projektet Parc de la Villette uppenbarligen utformats efter andra premisser. Förutom att 

modellen förstärker de estetiska aspekterna verkar även sammanhanget, med utställningens emfas 

på homogena färgskalor och formvärldar, för att stärka dessa egenskaper hos de arkitektoniska 

objekten, såväl som för de övriga. 

Den dunkla belysningen skapar en distans mellan betraktare och objekt, där föremålens konturer 

och färgsättning ytterligare förstärks av det skarpa ljuset som träffar dem. Istället för att skapa en 

koppling mellan betraktaren och byggnaden, genom att inkorporera till exempel skalfigurer, som i 

fallet Garnieroperan, försvåras betraktarens möjligheter att förstå byggnaden utifrån funktion, 

användning eller skala. Utställningen innehåller alltså flera funktioner som förstärker den 

uteslutande estetiska upplevelsen av objekten. 

I relation till den modernistiska museologiska tendens som beskrivs av bland annat Hayden och 

Bennet, där historisk kontext, narrativ och progression premieras, är denna utställning ett brott.104 

Modellerna har placerats invid objekt som inte är arrangerade enligt ett tydligt förlopp, annat än att 

de alla är skapade under de tre decennier som behandlas i utställningen. Detta aktiva avstånds-

tagande från en tidsbunden utställningspraktik är förvisso genomgående i hela Une Histoire-

utställningen, men inte på museet i stort och kan vara ett försök att bryta med den utställnings-

tradition som till stor del fortfarande präglar Centre Pompidous modernistiska samlingsutställning.

Modellen av Parc de la Villette-paviljongerna är den enda av de studerade modellerna som inte får 

en förankring i samtidens sociala eller politiska klimat. Även om utställningens uttryck är tydligt 

estetiskt så vill museet framställa dessa objekt som del av en rörelse kopplad till en tidsanda präglad

av samtidens politik. Som ett av Mitterands grand projets är Parc de la Villette också på andra sätt 

präglat av politiska motiv. Utöver detta finns också Bernard Tschumis egna formuleringar kring hur

hans arkitektpraktik präglas av teori och samhällsfrågor. Utifrån detta skulle det gå att föreställa sig 

en rad olika kontexter som skulle kunnat ytterligare illustrera hans byggnadsverk, men få av dem 

skulle ha verkat bra ihop med det estetiska utställningsupplägget. 

104Se ovan, sid 16, samt Bennet, 1988, sid 89
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DISKUSSION

Närstudien av dessa modeller synliggör hur de i utställningssammanhanget förmedlar radikalt andra

narrativ än vad som vanligtvis uttolkas av de representerade byggnaderna. Enligt Barthes definition 

av representationen präglas den av en frånvaro, som är det representerades skugga. I de fallen jag 

analyserat är dock den skuggan mindre tydlig, eftersom det som främst förmedlas är budskap som 

är mer relaterade till museet och utställningens tematik än till själva byggnadsverket. I och med 

utställningens mytbildning sker en förskjutning av innehållet, där det representerade kommer att 

symbolisera något mer. Denna ytterligare meningsfyllnad blir tydlig i diskussionen av 

arkitekturmodellerna, då det blir tydligt att de inte främst representerar de byggnader de föreställer, 

utan är verksamma som symboler för de mytologier som produceras av själva  utställningarna. 

Utställningen berättar historier om kulturellt och monetärt kapital, om formmässig autonomi och 

om konsten och arkitekturens betydelser och relation. 

En av de starkaste myterna som förmedlas på alla de utställningar som jag analyserat är den om 

nationen Frankrike. Modellerna, utställningarna och deras museer är alla en del av det 

nationsbyggande som har varit ett tydligt politiskt projekt för Frankrikes presidenter. Som Bennet 

påpekar används ofta utställningen för att framställa den egna nationen som framstående och 

segrande. Detta är ett tema som är genomgående på alla de utställningar jag har undersökt. Genom 

att romantisera Paris och Frankrikes historia och framhäva den inhemska samtida konsten och 

arkitekturen presenteras betraktaren, parisaren såväl som turisten, en positiv bild av nationen. 

Utställningsmediet

”[A]n exhibition is the state of the question in a given moment, it is not the truth”105 menar Jacques 

Hainard, och syftar på hur en utställning bygger upp ett uttalande, en mening, och bildar en diskurs. 

Med detta i bakhuvudet är det svårt att tänka sig att beakta ett föremål på en utställning utan att 

också beakta den kontext vari det visas. 

Att ställa ut arkitektur är, som etablerat ovan, inte en lika standardiserad och etablerad praktik som 

bildkonstens utställningskonventioner. Detta innebär att teknikerna för att visa arkitektur inte är på 

långa vägar lika beprövade eller lika djupt förankrade hos museibesökaren. Detta kan ses som en 

anledning till att många arkitekturutställningar varierar stort, eftersom utställningens objekt, texter 

och struktur anpassats efter förväntningarna på besökarens förkunskaper, snarare än att utgå från de 

verk som museet har och visa dem på bästa sätt. Många av de modeller som analyserats har beställts

105Hainard, 1994, citerad i Tzortzi, 2015, sid 74
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av museet till utställningen, eller kompletterats med annat utställningsmaterial som ytterligare 

förklarar objekten. Trots att arkitekturutställningen inte har en lika etablerad praktik förekommer 

det alltså mer experimentella och alternativa utställningsmetoder, som visats i bland annat 

Exhibiting Architecture (2015), som inkluderar beskrivningar av många utställningar som tänjer på 

gränserna för vad utställningar kan vara. 

Bilden av arkitekturen

Som vi redan etablerat föreställer alla modellerna realiserade byggnader, som står uppförda inom en

relativ närhet till deras utställningsplatser. Att merparten av besökarna har sett den avbildade 

byggnaden kan anses vara en premiss för hur utställningarna är utformade, där ingen av modellerna 

ger en realistisk helhetsbild av hur byggnaden ser ut. Det kan hävdas att en helhetsbild av ett 

byggnadsverk är omöjligt att ge, som till exempel Crowther vill hävda, men i dessa fall blir det 

uppenbart att detta aldrig var utställningarnas intention. Istället visar modellerna på vissa förstärkta 

egenskaper hos byggnaderna, genom sättet de är gjorda och utställda. Modellerna över Musée de 

l'Orangerie är gjorda i mer synkroma material, som tonar ner dess historiska fasader och abstraherar

byggnaden för att snarare förstärka de strukturella förändringar som skett under ombyggnationerna. 

Garnieroperans fasad visas bara till hälften, och den halvan som visas är vänd mot väggen, vilket 

lägger fokus på interiören. Även den bild som ges av byggnadens insida ger betraktaren ett 

perspektiv och en överblick som aldrig kan fås vid ett besök. Modellerna av paviljongerna i Parc de 

la Villette visas utan sin rumsliga och teoretiska kontext och utan de strukturella system som präglar

hela parkens formgivning. Det som förstärks genom denna reduktion är paviljongernas inbördes 

formmässiga skillnader och likheter, där spår av den delade grundformen kan hittas, men även de 

modifieringar som gjorts för att skapa unika strukturer. 

I ljuset av detta är det anmärkningsvärt att modellerna ändå ställs ut som representationer av de 

uppförda verken, och inte som objekt i egen rätt. På Musée d'Orsays hemsida berättas till exempel 

endast om Garniers operahus, som om byggnaden självt tillhörde museets samlingar. Även titeln på 

Tschumis modeller – Parc de la Villette – utger sig dessa för att representera hela parken, och 

avslöjar ingenting om att verket inbegriper 21 ytterligare paviljonger och ett enormt urbant 

grönområde med diverse andra inslag. Diskrepansen mellan vad modellerna föreställer och vad de 

utger sig för att föreställa är således uppbar.

En annan frågeställning som undersökningen har lett mig fram till är huruvida modellen är ett 

lämpligt medium att kommunicera arkitektur över huvud taget. De modeller jag har studerat bidrar 
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alla till en utökad förståelse för den representerade byggnaden, men bygger mycket på att 

betraktaren redan har en grundläggande uppfattning av hur byggnaden ser ut. Det är inte själva 

byggnaderna som ställs ut, utan vissa aspekter av dem – som förstärks genom modellerna. Detta 

resonemang öppnar upp för studiet av hur byggnader framställs genom andra medier, men även hur 

utställningar av andra icke-närvarande objekt ställs ut. Ett exempel på detta är Skissernas Museum i 

Lund, som ställer ut offentlig konst. Konstverken som presenteras befinner sig på andra platser runt 

om i Sverige och Världen, och visas därför i andra former. Skisser och förlagor, men även 

förundersökningar, materialprover och politiska beslut som styrt konstverkets uppförande, ställs ut 

för att försöka ringa in verket genom en social/materiell processförankrad kontext. Istället för att 

beskriva processen eller konstverkets tillblivelsehistoria i utställningstext presenteras betraktaren 

för de faktiska spåren av verket: de politiska dokumenten, originalskisser av verket i olika stadier 

och bilder av verket på sin slutgiltiga plats. Genom de omgivande objektens påtagliga närvaro 

förstärks det faktiska verkets frånvaro och därmed upplevelsen av det.106 På Skissernas Museum 

ställs bland annat flera av Christo och Jeanne-Claudes verk ut.107 Deras verk är konceptuella och 

platsspecifika, men bevaras och säljs sedan i form av kollage av skisser, materialprover, kartor och 

andra mer eller mindre indexikala tecken. Dessa assemblage är verk i sin egen rätt, men fungerar 

samtidigt som representationer för de ursprungliga (representerade/dokumenterade) verken, som är 

bundna till en plats och en tid som kan ha passerat. Det som blir tydligt i Skissernas Museums 

utställningspraktik är hur de väljer att se de frånvarande verken som ett resultat av många, vitt 

skilda, processer och faktorer. De väljer att, istället för att visa något som liknar det faktiska verket, 

ställa ut en rad olika artefakter som alla pekar mot verket på olika sätt. Deras sätt att skildra verken 

påminner om hur Adrian Forty definierar arkitektur som flerskiktade diskursiva objekt – som ett 

spel mellan materiell artefakt, bild och text. 

I de båda första utställningarna som diskuteras får modellerna förankring i en samhällelig kontext. 

På Musée de l'Orangerie sker detta genom den historia som berättas på det plakat som visas 

bredvid, men kanske ännu tydligare av den omgivande konsten och av det faktum att betraktaren 

redan befinner sig i byggnaden. Garnieroperan ackompanjeras av flertalet verk och förklarande 

objekt, som ger byggnaden en plats i sin samtid. Tschumis paviljonger får däremot ingen förankring

i samtidens sociala eller politiska klimat på sin utställning, även om det går att spåra en potentiell 

106Denna förankring i skapandeprocessen kan också härledas till museets grundare Ragnar Josephsons idéer om att 
konstverk är en del av en generativ process, där varje bild föregår den efterkommande. Se till exempel Konstverkets 

födelse (1941)
107Bland annat ”Wrapped monument to Leonardo da Vinci” från 1970, Skissernas Museum, 

https://www.skissernasmuseum.se/samlingen/wrapped-monument-to-leonardo-da-vinci-christo-jeanne-claude-
christo-vladimirov-javacheff-jeanne-claude-denat-de-guillebon-0/, 2017-12-09
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koppling i utställningskatalogen. Den förankring som sker är estetisk, genom det visuella 

sammahanget. Trots att dessa modeller befinner sig närmast dagens betraktare i tid är det de som 

mest explicit får rollen som bärandes på ett tidsideal, genom det fokus som utställningen har på 80-

talets estetik och stilbegrepp. Det är möjligt att besökaren förväntas vara väl insatt inom tidens 

arkitektur och teoretiska resonemang, men om så är fallet blir det tydligt att målgruppen för Centre 

Pompidous utställning skiljer sig radikalt från de andra utställningarna. På detta sätt liknar dock 

denna utställningen mest den typiska modernistiska utställningstraditionen, där konsten får tala för 

sig själv, och förväntas vara autonom. 

Även om de modeller jag har analyserat har betraktats som representationer är de listade som verk i 

museernas samlingar, förutom de på Musée de l'Orangerie, som på så vis står utanför verksfältet. 

Orangeribyggnadens transformation är också den enda som motiveras av politiska och funktionella 

anledningar. De andra modellerna förses inte med skäl till varför de uppfördes – och framställs 

kanske därför som närmare konstverket? L'art pour l'art, myten om den autonoma konsten, är ju en 

föreställning som fortfarande figurerar och präglar synen på de flesta konstyttringar. 

Med detta menar jag inte att alla utställningar där arkitektoniska objekt figurerar måste ge en 

heltäckande bild av den representerade byggnaden eller projektet. Inte bara för att det skulle vara i 

princip omöjligt, utan också för att det kanske i sig inte är poängen med utställningen. Min mening 

är att belysa hur byggnader kan presenteras mer pregnant i de fall då den arkitektoniska gärningen 

och utformningen står i fokus. När det, som på Musée d'Orsays hemsida, framställs som att själva 

byggnaden är det som ställs ut kan en distinktion mellan vilka kvaliteter som förmedlas vara viktig 

för att inte utställningen ska upplevas som undermålig eller missriktad. Behovet av att ta ställning 

till hur arkitektoniska objekt ställs ut och kommuniceras kommer främst av den anledning att det 

oftast inte rör sig om ”fristående” konstverk, utan representationer. Det finns en stark 

utställningspraktik kring det autonoma konstverket, som gör att de ofta ställs ut isolerade från dess 

sociala/politiska/materiella kontext och framställs ofta utan koppling till ett större oeuvre. Denna 

tradition går såklart också att argumentera emot. En viktigare och mer avgörande skillnad mellan 

den mesta arkitektur till skillnad från mycket bildkonst, är dess storlek och platsbundenhet, vilket är

vad som ofta motiverar utställandet av en representation. De fall där själva byggnaden är vad som 

ställs ut, som till exempel Serpentine Gallerys paviljonger och världsutställningarna, ligger utanför 

denna undersöknings omfattning. Både storlek och platsbundenhet är alltså egenskaper som talar för

att utställningspraktiken kring arkitektur bör se annorlunda ut än den för bildkonst. Trots det ställs 

många modeller, inklusive de som analyserats ovan, ut utan större distinktion. Med förståelsen för 
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detta följer hoppet om att nya utställningstraditioner och -tekniker kan utvecklas och testas, 

eftersom sätten som arkitektur görs tillgänglig för en bredare publik – de som faktiskt brukar den – 

inte kan vara nog relevant och aktuellt. 

Att betrakta utställningar som diskursiva gör det möjligt att se de uttalanden som görs som 

representativa för den kultur som råder på museet eller institutionen. Eftersom mina analyser endast

rör enskilda objekt och begränsade ytor är det svårt att uttala sig generellt om något mer än det, 

även om det går att se tendenser. Ett exempel på detta är hur utställningarna använder objekt för att 

förmedla ett nationalromantiskt budskap. Det är även tydligt hur de i många fall tonar ner den 

retoriska kraften i modellen som medium, genom att prata om det representerade byggnadsverket, 

snarare än vad som faktiskt framställs. Ofta förmedlar modellerna en starkt vinklad eller reducerad 

bild av byggnadsverket – vilket öppnar upp för många betydelsevariationer i förhållande till den 

uppförda byggnaden. Den styrka som finns inneboende i representationen – att kunna leda om 

betydelser och styra tolkningar – maskeras av texter och annat material som syftar tillbaka till det 

ursprungliga byggnadsverket. Att studera uttalanden innebär också att utreda vad som inte sägs och 

vad som inte får förstärkning, vilket gör att till exempel frånvaron av arbetarklassen, 

osynliggörandet av modellen som medium och Tschumis desillusionsförklädda utopi blir minst lika 

viktiga för studien som det som lyfts fram. 
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AVSLUTNING

En utställning består av många lager av betydelser och bär på många historier – och objekten som 

samlas däri är likaledes präglade av en rad olika intentioner, konventioner och relationer. Att visa 

arkitekturrepresentationer på utställningar kommer alltid innebära en förvrängning av det 

representerade byggnadsverket, men innebär även en förvrängning av det utställda objektet, vare sig

det är en modell eller någon annan form utav representation, eftersom tolkningen av det utställda 

objektet präglas av dess visuella och institutionella sammanhang. 

Mitt första exempel skiljer sig från de andra på många sätt – kanske främst i sin intersubjektiva 

karaktär. De 4 modellerna som visar museibyggnadens utveckling pekar inte främst på byggnaden, 

utan framhäver konstsamlingens betydelse och unika innehåll. 

Modellen som visar Palais Garnier på Musée d'Orsay visar en sektion av den stora byggnaden, som 

avslöjar för betraktaren hur rummen är distribuerade och hur den, för samtiden, avancerade 

scentekniken samverkar med byggnadselementen. Samtidigt berättar utställningens texter och andra

föremål om det societetsliv som tog plats på operahuset. Genom att fokusera på byggnadens sociala 

funktion döljs de samhällsklasser som gjorde uppror på gatorna och vars arbete möjliggjorde 

överklassens nöjen. Vad som också hamnar i skymundan är de tekniskt framstående lösningar som 

implementeras och den arkitektoniska prestationen som, i samverkan med den skulpturala 

utsmyckningen och de grandiosa interiöra miljöerna, fascinerat många besökare sedan uppförandet.

Centre Pompidous utställning Une Histoire visar många facetter av deras samlingar, men 

misslyckas med att visa de många historier som ryms i Bernard Tschumis verk Parc de la Villette. 

Modellen och utställningen belyser estetik i ett verk som förvisso handlar om form (och anti-form), 

men utan att lyckas visa någon av de kvaliteter som Tschumi gestaltat i parken självt. Modellen får 

Tschumis park att framstå som ett uttryck för autonom form, när det istället skulle kunna visa på 

formens upphävande och negation, och på så vis tillföra en spänning och dynamik till utställningens

övriga ytligt gestaltade objketsfixering. 

I alla de fall som studerats finns tydliga indikationer på att förståelsen för det uppförda 

byggnadsverket påverkas av hur modellen är utställd och hur modellen är skapad. Vad som även 

blir tydligt är att utställningsmiljön och de omgivande verken påverkas av modellens närvaro. Att 

analysera hur arkitekturmodellen verkar i utställningsrummet, i relation till bildkonst och på 

utställningar som inte är centrerade kring arkitektur, avslöjar hur den berörda institutionen ser på 
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objektet i fråga, men ger även en annat perspektiv på deras utställningspraktik i allmänhet. Att 

studera hur museerna behandlar objekt som tangerar utkanten av definitionen av det konventionella 

konstverket, kan även avslöja en del om hur de behandlar de objekt som tas för givna inom 

verkssfären. På detta sätt kan även det sätt som konstinstitutioner ställer ut arkitektur vara fruktbart 

att studera för aktörer som fokuserar sin verksamhet på arkitektur och att kommunicera denna till 

allmänheten. Att se vilka kvaliteter som framhävs och vilka som osynliggörs i modeller, stadsbilder 

och andra arkitektoniska representationer kan ligga till grund för utforskandet av hur 

arkitekturutställningen kan utvecklas och hur framställningen medvetet kan kommunicera det som 

önskas. 

Det finns en utbredd förståelse för att utställningsföremålens budskap filtreras genom 

utställningsmediet och påverkas av dess olika komponenter, för att skildra narrativ, visualisera 

perspektiv och bilda myter. Det jag hoppas att min uppsats kan bidra med är att öka intresset och 

förståelsen för att utställningsmediet också reagerar olika beroende på vilken typ av objekt som 

ställs ut, och vilken verksstatus de ges. 
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