Aug. 2018

06

Vol. 120

BIENNALE
2018

Foto: Adrià Goula

FLORES & PRATS

46

Flores & Prats

Foto: Adrià Goula

Sala Beckett
Et kulturhus for arbejdere, opført i 1924 i “El Modernismo”-periodens
sidste fase, henlå i mange år som ruin på et gadehjørne i Barcelonas
El Poblenou.
I dag er bygningen istandsat, ombygget, transformeret, rehabiliteret, og hvad der ellers findes af betegnelser for genbrug. Det er
sket med stor sans for periodens arkitektur og for, hvad der var tilbage
af elementer i bygningens interiør. Det nye indhold er også kulturelt,
nemlig et teater benævnt Sala Beckett, opkaldt efter forfatteren og
dramatikeren.
Huset er baseret på en idé om hjælp til udvikling af manuskripter gennem eksperimenter og rådgivning med henblik på at støtte
nutidigt katalansk teater. Der afholdes tillige debatter og seminarer,
og det funktionelle program for det nye har derfor sat sine spor i det
gamle hus.
Arbejdet med disse ændringer fremgår af udstillingen i Arsenale
hvor skabernes værksted synes at være transporteret til Venedig.
Det er vildt inspirerende, selv om man til en vis grad fornemmer, at
der måske er hældt mere på, end man havde liggende på tegnestuen, mens projekteringen stod på. Men det gælder så også for et
bredt udsnit af alle de andre udstillere. Overdrivelse fremmer forståelsen – og det er i Flores & Prats’ tilfælde helt i orden, eftersom
arkitekterne er blandt nogle nogle af de mest interessante i Spanien
lige nu. Huset er et teater, og det er montagen også, med et imponerende 1:1-udsnit af vestibulen som kulisse mod publikum og alle
modellerne og løsøret bagved.
Der er skåret igennem det eksisterende hus på flere ledder, og
gamle brud i ruinen er integreret. “El Modernismo” rummede i sig selv
mange dekorative eksperimenter i arkitekturen med fragmenter fra
helt andre sammenhænge (sengebunde, karafler, bestik, kasseret porcelæn m.m.). Det åbner for flere fortolkningsmuligheder af relationen
mellem konstruktion og dekoration.
Hvad Flores & Prats suverænt demonstrerer.
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