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I. Inledning 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen, Le Corbusiers och Pierre Jeannerets bidrag till 

Parisutställningen 1925, är en av modernismens mytomsprugna byggnader och har, som alla 

andra byggnader av Le Corbusier, noga analyserats och diskuterats. Man brukar oftast se den 

som en modell av en bostadsenhet i Le Corbusiers radikala stadsplaner, eller ibland som ett 

förtryckt offer för en etablerad och förlegad arkitektursyn som inte kunde acceptera att en ny 

tid stod inför dörren. Sällan, eller så vitt jag vet, faktiskt aldrig, har man sett l'Esprit 

Nouveaupaviljongen som "bara" en utställningspaviljong, en byggnad som under en kort 

period delade utrymme med andra paviljonger på ett avgränsat utställningsområde, utanför 

både den verkliga staden och det verkliga livet. Utställningen i sig utgör däremot en egen, 

specifik kontext och jag har därför valt att studera L'Esprit Nouveaupaviljongen som en 

utställningspaviljong genom att se den både som en del av utställningen och som en del av 

diskussionen omkring utställningen. 

 

Syfte och frågeställningar  

I Sverige har L'Esprit Nouveaupaviljongen tillskrivits en stor betydelse för utvecklingen av 

den moderna arkitekturen och ses vanligtvis som en av grundstenarna från vilken 

funktionalismen tog sitt avstamp. Jag har därför velat veta mer om den konkreta byggnaden, 

utställningspaviljongen, så som utställningsbesökarna mötte den på Parisutställningen 1925. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva byggnaden, som den utställningspaviljong den 

faktiskt var, och inte endast som en modell av en bostad i en hypotetisk, framtida stad (så som 

den vanligen beskrivs). Det är dock omöjligt att bortse från att utställningspaviljongens 

funktion var att visa upp en modernt utformad bostad, varför jag även har för avsikt att sätta 

in byggnaden i ett större historiskt, socialt och kulturellt kontext samt att undersöka vilka 

tankar och ideal som kom till uttryck i byggnaden. Jag ämnar vidare undersöka hur 

byggnaden kunde upplevas av en utställningsbesökare genom att också beskriva byggnadens 

omgivning, dess placering på utställningsområdet samt hur den förhöll sig till den övriga 

utställningsarkitekturen. Jag kommer även att studera hur byggnaden mottogs i framförallt 

den franska pressen, i vilka sammanhang man talade om den och hur den beskrivs då 

diskussionen om utställningen kan sägas vara en del av utställningens kontext. Jag kommer 

även att jämföra det franska mottagandet med det svenska. 

 

De frågeställningar jag slutgiltigt har för avsikt att besvara är: 

- Vilken plats intog den moderna arkitekturen i allmänhet och L'Esprit Noveaupaviljongen i 

synnerhet på Parisutställningen 1925 ? Finns det anledning att nyansera den vedertagna 

uppfattningen att L'Esprit Nouveaupaviljongen var den enda verkligt moderna byggnaden? 

– Hur och i vilken utsträckning diskuterades L'Esprit Nouveaupaviljongen i pressen och hur 

kan man förstå de reaktioner den gav upphov till?  

– Hur skiljer sig det svenska mottagandet från det franska? 

  

Avgränsningar 

Esprit Nouveaupaviljongen har ofta studerats som en standardiserad och massproducerad 

bostadsenhet, innehållande standardiserad och massproducerad inredning, som, liksom 

byggklossar staplade på varandra, skulle bilda vad Le Corbusier såg som framtidens 

bostadsområden i den moderna staden. Man skulle därför kunna säga att L'Esprit 

Nouveaupaviljongen i första hand har uppmärksammats för sitt innehåll, å ena sidan för 

inredningen och å andra sidan för de stadsplaner som fanns utställda i byggnaden. 
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Jag kommer därför helt att lämna inredningen därhän då den delen redan har studerats 

utförligt på annat håll och jag kommer endast att beröra stadsplanerna, Plan Voisin och Plan 

pour une ville contemporaine de 3 miljons d'habitant (Plan för en samtida stad med 3 miljoner 

invånare) i den mån L'Esprit Nouveaupaviljongen utgör en modell i full skala av den 

standardiserade bostadsenheten i dessa stadsplaner. 

 

Utöver detta har man ofta fört fram de motsättningar som rådde mellan Le Corbusier och 

utställningsledningen, vilket, i litteraturen om Le Corbusier, har fått karaktären av 

motsägelsefulla, nästan klichéartade myter. Le Corbusier är antagligen en av de mest 

omskrivna arkitekterna och det finns en uppsjö publikationer av alla slag som behandlar både 

hans liv, hans konst och hans arkitektur. Jag gör inte anspråk på att ha läst allt som har skrivits 

om Le Corbusier men jag har försökt läsa det som berör l'Esprit Nouveaupaviljongen i de 

mest framträdande verken om Le Corbusier. Jag har därför kunnat konstatera att, utöver 

konkreta fakta, är det svårt att få grepp om både Le Corbusier som människa och om vissa 

kritiska situationer, som t.ex. konflikter med beställare, eller som i just det här fallet, med 

utställningsledningen om huruvida l'Esprit Nouveaupaviljongen överhuvudtaget skulle få 

ställas ut. Vissa biografer ser Le Corbusier som ett offer för en oförstående omvärld, medan 

andra ser honom som en kall manipulatör. Jag kommer absolut inte att försöka reda ut vem 

som har rätt eller fel i den frågan och jag kommer inte heller att beröra förhållandet mellan Le 

Corbusier och utställningsledningen. 

 

I fråga om den övriga utställningsarkitekturen kommer jag endast att behandla den yttre 

aspekten av utställningspaviljongerna delvis p.g.a. platsbrist, men också för att jag i första 

hand är intresserad av hur byggnaderna rent visuellt förhåller sig till varandra: Man kan se 

flera fasader samtidigt, men bara en interiör åt gången 

 

Material och metod 

Undersökningen bygger i delvis på litteraturstudier framförallt vad gäller bakgrunden och i 

viss mån även Parisutställningen. Jag har också studerat tidningsartiklar och bilder, 

publicerade främst i facktidningar som vänder sig till arkitekter, men också i tidskrifter med 

inriktning på konst i allmänhet för att nå större förståelse för Parisutställningen och också för 

receptionen av både L’Esprit Nouveaupaviljongen och utställningen i allmänhet. De flesta 

franska arkitektur- och konsttidskrifter rapporterade under perioden maj till december 1925 

kontinuerligt från utställningen och ett stort antal paviljonger presenterades ingående. Artiklar 

från maj 1925, där de olika skribenterna beskriver sina första intryck från utställningen har 

varit till stor hjälp för att skapa förståelse för vilken syn man hade på både utställningen i 

allmänhet och arkitekturen i synnerhet. Jag har begränsat undersökningen till franska 

tidningar och tidskrifter, dels av rent praktiska skäl, då jag i skrivande stund befinner mig i 

Frankrike, men också för att det franska materialet är betydligt mer omfattande än det svenska 

och för att det behandlar alla delar av utställningen: Både den internationella, den nationella 

och den regionala delen.  

 

Det svenska mottagandet har begränsats endast till Uno Åhréns artikel ”Brytningar”, som 

publicerades i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift då det är den enda artikeln i svensk 

specialiserad press som överhuvudtaget nämner L’Esprit Nouveaupaviljongen.
1
 

 

Vad gäller beskrivningen av L'Esprit Nouveaupaviljongen har jag i första hand studerat Le 

Corbusiers egna texter och de bilder och ritningar som han har publicerat i böckerna Vers une 

                                                 
1
 Åhrén, Uno, Brytningar, Svenska Slöjdföreningens Tidskrift, s; 7-36 
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architecture
2
, L'Almanach de l'Architecture

3
 och L'Oeuvre complète de Le Corbusier et 

Pierre Jeanneret
4
. 

 

Tidigare forskning 

L'Esprit Nouveaupaviljongen, liksom alla andra byggnader av Le Corbusier är vida 

omskriven. Jag har inte läst allt som har skrivits om Le Corbusier, men jag har läst vad som 

sägs om L'Esprit Nouveaupaviljongen i ett stort antal böcker om le Corbusier. Jag har därför 

kunnat konstatera att de olika författarna framförallt betonar byggnadens avskilda placering 

på utställningsområdet och planket som omgav den och huruvida detta var, eller inte var -

meningarna är delade, ett medvetet försök från en konservativ utställningslednings sida att 

gömma undan L'Esprit Nouveaupaviljongen. Paviljongen i sig beskrivs ytterst kortfattat innan 

man, betydligt mer utförligt, analyserar stadsplanerna som fanns utställda i byggnaden. 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen behandlas också i litteraturen om Parisutställningen och i 

böcker som handlar om Art Déco. Även om Le Corbusier direkt vände sig emot den stil som 

senare skulle komma att benämnas Art Déco, och som slog igenom på Parisutställningen 

1925, ges L'Esprit Nouveaupaviljongen en oproportionerligt stor plats, vilket sannolikt beror 

på Le Corbusiers berömmelse. Här berörs dock arkitekturen endast marginellt, det är 

inredningarna: möblerna, husgerådet och de olika konstföremålen som huvudsakligen 

diskuteras. 

 

Det finns även ett fåtal böcker och essäer som behandlar L'Esprit Nouveaupaviljongen, men 

även här är det i första hand inredningen som man har intresserat sig för. Två utställningar har 

producerat reproduktioner av inredningen i L'Esprit Nouveaupaviljongen: En visades på 

Grenobles Museum 2001-2002 och en på Strasbourgs museum 1987. I båda fallen ses dock 

byggnaden endast som ett hölje som omsluter inredningarna. Arthur Rüegg har bl.a. bidragit 

med ett kapitel som behandlar L'Esprit Nouveaupaviljongen som ett imaginärt museum, vilket 

han även har gjort i andra böcker om Le Corbusier. 

 

Jag har även sökt efter uppsatser, essayer, eller artiklar som behandlar L'Esprit 

Nouveaupaviljongen i olika svenska, franska och engelskspråkiga databaser. Jag har funnit ett 

enda resultat: En artikel i Art Journal, via JSTOR, som även den ser L'Esprit 

Nouveaupaviljongen ett museum. Att studera L'Esprit Nouveaupaviljongen som en verklig, 

konkret byggnad, som man har gjort med så många andra utställningspaviljonger, tycks jag 

därför vara ganska ensam om. Eftersom L'Esprit Nouveaupaviljongen, framförallt i Sverige 

intar en framträdande plats i historieskrivningen om modernismen, förefaller det intressant att 

närmare studera byggnaden så som den mötte utställningsbesökarna. 

 

Byggnaden fick också ytterst lite uppmärksamhet i samtiden och i stort sett den enda 

tillgängliga informationen om byggnaden kommer från Le Corbusier själv, som sin vana 

trogen, har publicerat flera skrifter om L'Esprit Nouveaupaviljongen. 

  

 

 

                                                 
2
Le Corbusier, Vers une architecture, Ed. Champsart, Paris 2009(1923) 

3
Le Corbusier, L’Almanach de l’architecture moderne, Ed. G. Crès, Paris, 1926 

4
Le Corbusier et Pierre Jeanneret/Oeuvre complète de 1910 au 1929, Zürich 1948, inledning 

och texter av Le Corbusier, publicerad av Boesiger, W och Stonorov, O 
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II. Bakgrund 

 

Historia 

Frankrike hade lidit betydande förluster i första världskriget. 1.350.000 män hade dödats i 

strid, hela den norra och östra delen av landet hade lagts i ruiner. Omkring 300 000 hus hade 

jämnats med marken och all infrastruktur i området var totalförstört. I vissa områden där 

striderna pågått, hade t.o.m. jorden sprängts bort från klippgrunden och hade på så sätt blivit 

permanent obrukbar.
5
 Stadsfinanserna var katastrofala, landet hade en enorm stadsskuld och 

en galopperande inflation.  

 

Trots att Frankrikes stadsfinanser balanserade på en skör tråd präglades perioden, även i 

Frankrike, av den högkonjunktur som rådde i västvärlden under 1920-talet. Pengar, som lånats 

ihop från både utländska banker och den egna befolkningen, pumpades i form av generösa 

statliga bidrag in för återuppbyggnaden av de krigshärjade områdena. Återuppbygganden 

kunde på så sätt ske på rekordtid och redan 1929 var de krigshärjade områdena återställda.
6
 

Samtidigt skapades arbetstillfällen vilket bidrog till att köpkraften hos befolkningen ökade. 

Exporten gynnades också av den höga inflationen.
7
 Ökad efterfrågan, till följd av ökad 

köpkraft och export, gjorde det möjligt för vissa industrier, främst inom metall- och 

kemiindustrin, att använda sig av moderna produktionsmetoder hämtade från USA i form av 

maskintillverkning, taylorism och löpande band, vilket ökade produktionen och drog ner 

kostnaderna. Frankrike blev bl.a. världens näst största biltillverkare, efter USA.
8
 Förutom 

några framstegsvänligt sinnade storföretag, främst inom bilbranschen, men också inom andra 

näringar, förblev massproduktion dock ett marginellt fenomen. Majoriteten av epokens 

företag var små eller medelstora och det var också den företagsformen som gynnades av 

politikerna.
9
  

 

Åren i mitten av 1920-talet brukar kallas "les années folles", de galna åren, en period då 

caféer och nattklubbar blomstrade, man dansade tango och charleston, drack champagne och 

åkte bil. Kvinnorna klippte håret kort och klädde sig i bekväma och praktiska kläder, med 

klänningar som knappt gick ner över knäna. Paris, och i första hand kvarteret Montparnasse, 

var en kosmopolitisk smältdegel där alla möjliga nationaliteter strålade samman.  

 

Även om levnadsvillkoren förbättrades för de flesta i samhället var det långt ifrån alla som 

kunde ta del av champangeyran i Montparnasse. Bristen på bostäder var svår redan innan 

kriget i de större städerna och framför allt i Paris där man räknade med att 20 000 personer 

var trångbodda, (mer än två personer per rum) och att 60 000 personer bodde i områden som 

officiellt var klassade som ohälsosamma och där risken att smittas av tuberkulos var 

överhängande (varje år dog mer än 12 000 personer i tuberkulos bara i Paris).
10

 

Bostadssituationen i städerna försämrades ytterligare under 1920-talet, inte bara för arbetare 

                                                 
5
Berstein, Serge och Milza, Pierre, Histoire de France au XXe siècle-I. 1900-1930, Paris 2009 s. 288 - 

290 
6
Berstein och Milza s. 350-352 

7
Berstein et Milza s. 367 

8
Berstein et Milza s. 374 

9
Berstein, Milza s. 376 

10
Dumont, Marie-Jeanne, Le logement sociale à Paris/Les habitations à Bon Marché, Mardaga, Liège 

1991 s. 114 
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som innan kriget, utan nu drabbades även medelklassen. Detta berodde i första hand på ökad 

inflyttning från landsorten till de större städerna.  

 

Arkitektur  

Den övergripande tendensen både bland arkitekter och bland beställare i Frankrike under 

1920-talet var en konservativ hållning. Bostadsbyggande i privat regi inriktades helt och hållet 

på lyxbostäder, för att undkomma problemet med hyror för mindre lägenheter som sedan 

kriget hade reglerats på en löjligt låg nivå. Från beställarnas sida var ornament, dekorationer 

och dyrbara material ett sätt att utåt visa upp en byggands status. Arkitektyrket reglerades inte 

i Frankrike förrän efter andra världskriget. Innan dess kunde vem som helst titulera sig 

arkitekt, och någon specifik utbildning eller yrkeserfarenhet var inte nödvändig. Allt som 

krävdes var att arkitekten betalade en avgift till staten. Ecole des Beaux Art var dock både den 

äldsta, största och mest prestigefyllda arkitektutbildningen där man framför allt studerade den 

klassiska arkitekturen. Arkitekter diplomerade från Beaux-Art kunde lägga till "D.P.L.G" 

(Diplomé par le Gouvernement, d.v.s. diplomerad av regeringen) efter arkitekttiteln, vilket 

gjorde att dessa arkitekter bildade en elit inom arkitektkåren och det var dessa arkitekter som 

anlitades för statliga, regionala och kommunala uppdrag. De mest prestigefyllda statliga 

uppdragen reserverades uteslutande till de ytterst få arkitekter (två per år) som inte bara var 

diplomerade vid Beaux-Art utan också hade vunnit "Prix de Rome", en längre studievistelse i 

Rom.
11

 Ecole des Beaux Arts var därför fortfarande under 1920-talet den högsta auktoriteten 

inom arkitektur i Frankrike och den arbetade aktivt för att utestänga allt som kunde ses som 

nyskapande och som inte kunde hänföras till den klassiska arkitekturen.
12

 Det fanns förvisso 

andra utbildningar, där konstruktionsteknik fick ett större utrymme, men en arkitekt som inte 

var diplomerad från Beaux Art var i stort sett utestängd från offentliga uppdrag, vare sig det 

gällde offentliga byggnader eller bostadsområden med låga hyror i kommunal regi.
13

  

 

Att bygga bostäder var dock en uppgift för många arkitekter redan från seklets början och 

många var också angelägna om att de allra flesta i samhället skulle ha ett anständigt boende. 

Den hygieniska arkitekturen, inspirerade från sjukhus- och sanatoriearkitekturen, som hade 

slagit igenom redan i början av seklet var fortfarande under 1920-talet, och även senare, ett 

kriterium för hur en god bostad skulle utformas.  

 

Ett fåtal arkitekter experimenterade dock med nya material, metoder och former både innan 

och efter kriget. Tony Garnier och Auguste Perret behöver knappast någon närmare 

presentation då de båda ses som den moderna arkitekturens föregångare. Båda presenterades 

också i Vers une architecture som föredömliga exempel på modern arkitektur. Mindre kända 

är dock Henri Sauvage(1873 – 1932) och Rob Mallet-Stevens(1886 – 1945).  

 

Henri Sauvage studerade vid Ecole des Beaux-Arts men tog aldrig sin examen.
14

 Han blev 

1903 mycket uppmärksammad för ett hyreshus med låga hyror, som var mycket nyskapande 

både rent tekniskt och innehållsmässigt: Byggt på en betongstomme, med en takterrass där de 

boende skulle kunna få sitt behov av sol och frisk luft tillgodosett. I byggnaden fanns också 

                                                 
11

Kopp, Anatole, Quand le MODERNE n'était pas un style mais une cause, ENSBA, Paris, 1988 

s. 136 
12

 Alvarez José, Histoires d'Art Déco s. 99 
13

 Minnaert Jean-Baptiste, Henri Sauvage ou l'exercice du renouvellement, Ed. Norma, 2002 

s. 175 
14

 Minnaert s. 20 
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olika kollektiva serviceinrättningar.
15

 Från slutet av 1900-talets första decennium utvecklade 

Sauvage trappstegsbyggnaden. Denna byggnadstyp fick formen av en trappstegspyramid 

eftersom varje våningsplan successivt drogs in i förhållande till det nedanför så att det 

bildades rymliga terrasser som löpte runt hela byggnaden. Sauvage försökte outtröttligt att 

övertyga Paris stad om fördelen med att uppföra hela områden med trappstegsbyggnader då 

detta dels skulle dra ner på byggnadskostnaderna genom standardisering och serietillverkning, 

dels öka hyresintäkterna. Syftet med trappstegsbyggnaden var dels att bygga individuella, 

hygieniska lägenheter men också att kunna utnyttja dyrbar markyta då trappstegsformen 

gjorde det möjligt att bygga både högre och tätare utan att ge avkall på hygienismens krav på 

ljus och luft.
16

  Dock byggdes endast två trappstegsbyggnader, rue Vavin med lyxlägenheter 

och rue des Amireaux, som var det enda hyreshuset med låga hyror som byggdes på uppdrag 

av Paris stad. I övrigt var han under 1920-talet mycket framgångsrik med mer traditionella 

hyreshus i Art Déco-stil för ett välbeställt klientel och han var även representerad med flera 

byggnader på Parisutställningen 1925. 

 

Rob Mallet-Stevens var jämnårig med Le Corbusier och han är också den som stilmässigt 

ligger närmast Le Corbusier. Han valde att utbilda sig till arkitekt vid Ecole Spéciale 

d'Architecture i Paris, där undervisning även i den mer tekniska delen av arkitektyrket hade 

ett större utrymme än vad som var fallet vid Ecole des Beaux Art.
17

 1924 skrev han i en 

artikel att: "Arkitektur är en i grunden geometrisk konst. Kuben är arkitekturens bas, den räta 

vinkeln är nödvändig".
18

 Under perioden 1920 till 1928 arbetade Mallet -Stevens mycket med 

att skapa dekorer och kulisser till filmer.
19

 1923 fick han uppdraget att rita Villa Noailles åt 

Markisen och Markisinnan de Noailles i Hyères i södra Frankrike, vilket skulle bli hans första 

fullbordade projekt.
20

 Mallet-Stevens fick därefter åtskilliga uppdrag från samma 

framstegsvänliga överklass som anställde Le Corbusier och Mallet-Stevens kom att bli 

arkitekten "på modet" under mellankrigstiden. Även Mallet-Stevens fick flera uppdrag till 

Parisutställningen 1925. 

 

 

Även andra, yngre arkitekter började från mitten av 1920-talet att närma sig en mer rationell 

och funktionell arkitektur men dessa var vid tiden för Parisutställningen endast i början av sin 

karriär och de första modernistiska byggnaderna, om man bortser från Le Corbusiers och 

Mallet-Stevens villor, skulle inte börja utföras förrän i slutet av årtiondet 

 

Världsutställningar 

Paris kan ses som något av en huvudstad för de stora världsutställningarna som hölls 

regelbundet under 1800-talets andra hälft. Medan det i London endast organiserades två 

världsutställningar, varav den allra första, under perioden 1851 - 1900, hölls under samma 

period hela fem stycken i Paris. Den första ägde rum1855 och, för att skilja sig från 

världsutställningen London fanns det, förutom den industriella avdelningen, också en 
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konstavdelning.
21

 Från 1867 anordnades världsutställningarna på Champs de Mars, där 

Eiffeltornet restes som en temporär utställningsbyggnad till världsutställningen 1898 då man 

också firade den franska revolutionens hundraårsjubileum. Utställningsområdet svällde 

alltmer ut från Champs de Mars längs Seines stränder för varje utställning och till den stora 

utställningen 1900 byggdes Grand Palais och Petit Palais (Stora och lilla palatset) liksom 

Alexandre III-bron för att utställningen, den största någonsin, skulle kunna hållas både på 

Champs de Mars och längs Esplanade des Invalides. 58 länder hade bjudits in och 51 miljoner 

personer besökte utställningen.
22

 

 

Världsutställningarnas syfte var att visa upp det organiserande landets framgångar inom olika 

områden, som t.ex. industri, jordbruk och konst. De inbjudna länderna gavs därmed också 

tillfälle att sprida sin nationella särart och göra reklam för det egna landets produkter. 

Utställningarna kan ses som ett medium för att sprida nyheter och uppfinningar till en stor 

mängd människor samtidigt som det också fanns en vilja att utbilda och fostra den breda 

massan.
23

  

 

De första världsutställningarna samlade de deltagande nationerna under ett och samma tak, ett 

enormt utställningspalats, vanligtvis en ingenjörskonstruktion i järn och glas i enlighet med de 

senaste byggnadsteknikerna. De första fristående paviljongerna, som representerade olika 

länder, liksom de franska kolonierna och ett antal tillverkare och handelsidkare av olika slag 

dök upp på Världsutställningen i Paris 1867. De första fristående utställningsbyggnaderna var 

i första hand verk av ingenjörer, som t.ex. Eiffeltornet, och arkitekternas insatser begränsades 

till att dekorera de olika nationella och regionala paviljongerna i en passande stil, vanligtvis 

en imitation av ett visst lands eller en viss regions traditionella arkitektur.
24

  

 

Man brukar ofta likna en utställningspaviljong vid en fjäril och faktum är att "Papilio" på latin 

betyder både tält (d.v.s. en temporär byggnad) och fjäril. Utställningspaviljongen, liksom en 

fjäril, stannar och brer ut sina färgglada vingar bara för en kort stund, innan den flyger vidare 

till en annan plats. Att paviljongen endast är en tillfällig byggnad som dessutom är 

förhållandevis liten och där arkitekten kan tillåta sig att använda material som inte 

nödvändigtvis är beständiga, ger arkitekten en betydligt större frihet. På en paviljong som bara 

skall stå i några månader, kan arkitekten prova både nya former och tekniker, vilket kan vara 

lite riskfyllt på en mer beständig byggnad. Från världsutställningen 1900, som även den ägde 

rum i Paris, blev arkitekternas roll alltmer framträdande då utställningspaviljongerna kom att i 

högre utsträckning ses som en plats för experiment.
25

  Trots detta är det sällsynt att en 

utställningspaviljong verkligen kan ses som en föregångare för framtidens arkitektur. Den 

arkitektur som dominerar på en utställning kan istället ses som spegelbild av samtidens 

produktion.
26

 Under 1900-talet kom dock arkitektens roll i utställningssammanhang att stärkas 
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och de flesta större utställningar kan räkna åtminstone en paviljong som har kommit att 

upphöjas till mästerverksstatus.
27

  

 

Det är dock inte ovanligt att friheten och experimentlustan går lite över styr och man brukar 

då ofta tala lite föraktfullt om just "utställningsarkitektur", uppseendeväckande, nästan 

skrikiga byggnader som inte har någon annan funktion än att dra uppmärksamhet till sig.
28

 

Samtidigt har samtliga världsutställningar haft en uttalad ambition att på ett seriöst sätt visa 

upp arkitektur, som kan stå som modell för framtida, konkreta byggnadsprojekt. Arkitekturen 

fanns utställd i form av ritningar, kartor och modeller och ibland som fristående 

utställningspaviljonger. Man brukade också visa upp nya bostadstyper, som skulle vara 

hygieniska, billiga och enkla att bygga, samtidigt som de skulle erbjuda ett anständigt boende 

för de mindre bemedlade i samhället.
29

  

 

Utställningsarkitektur har överhuvudtaget en tendens att vara mycket diversifierad och på 

utställningsområdet samsas vanligtvis byggnader av vitt skilda typer, av flera olika arkitekter 

och i mycket olika stilar. Utställningsområdet, med alla dessa byggnader, brukar betraktas 

som en "stad i staden", som kan ses som en fantasistad som på alla sätt var strikt skild från 

den verkliga staden, och där arkitekturen utgjorde en färgsprakande och spektakulär bakgrund 

till festligheter och konsumtion.
30

 Utställningsbesökare i allmänhet drogs till dessa enorma 

utställningar i första hand för att roa sig och för att låta sig överraskas av alla nyheter som 

man kunde uppleva där.
31

  

 

Parisutställningen 1925 var i egentlig mening inte en världsutställning utan endast en 

internationell, tematisk utställning, då den endast koncentrerade sig på att visa upp inredning 

och konsthantverk. Den var också betydligt mindre än 1800-talets utställningar även om 

principen var densamma. 

 

Parisutställningen 1925 
 

Bakgrund och placering 

Parisutställningen, eller Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, 

som det officiella namnet lyder invigdes av Frankrikes president i närvaro av landets samtliga 

ministrar och statssekreterare med en högtidlig ceremoni den 29 april 1925.
32

 Utställningen 

hade dock planerats redan långt innan kriget bröt ut och sedan skjutits upp i flera omgångar 

innan den äntligen kunde gå av stapeln. Tyska Werkbunds utställning på Salon d'Automne 

1910 kan ses som den utlösande faktorn som drev fram ett beslut om att en internationell 

utställning med dekorativ konst skulle planeras till 1915. Tanken var att en stor internationell 

utställning skulle incitera de franska kreatörerna att återta frontpositionen inom konsthantverk 

och de dekorativa konsterna som de hade haft i början av seklet. I jämförelse med vad 

Werkbundet presenterade stod det klart för alla att den franska produktionen släpade långt 

efter: Medan tyskarna kunde erbjuda en vackrare och billigare vardagsvara, som det 

formulerades i Sverige, producerade man i Frankrike antingen unika pjäser för lyxkonsumtion 
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i en något sobrare Art Nouveau-stil eller masstillverkade kopior av husgeråd i historiska stilar. 

P.g.a. kriget sköts utställningen upp först till 1919 och därefter i flera omgångar tills den 

slutligen kunde gå av stapeln 1925. 

 

Efter kriget var kontexten också en annan. Tanken var ursprungligen att de fristående 

paviljongerna skulle föreställa konkreta byggnader som t.ex. skolor, bostadshus och 

stadshus.
33

 Den kommersiella aspekten tycks dock ha tagit överhanden och de enskilda 

paviljongerna kom att reduceras till uställningspaviljonger vars syfte var att inhysa de 

utställda interiörerna. Det är tydligt att vad man ville visa upp var lyxartiklar och 

konsthantverk, någonting som ansågs vara ett område där den "franska smaken" kunde 

överglänsa de andra nationerna.
34

 Motsatsen till den franska lyxen, d.v.s. funktionella 

vardagsvaror som genom industritillverkning har gjorts tillgängliga för en bred allmänhet, 

hade också medvetet uteslutits från utställningen och detta trots att utställningens officiella 

namn talar om både dekorativa och industriella konster. Verken Tyskland som nation, eller 

rörelser som tyska Bauhaus eller holländska De Stijl hade bjudits in. Att Tyskland inte var 

välkommen berodde till stor del på att man fortfarande såg på landet som en besegrad fiende, 

som hade varit orsak till så mycket lidande. Andra röster hävdade dock att hålla Tyskarna 

borta från utställningen kunde tolkas som att Frankrike inte vågade mäta sig med de tyska 

kreatörerna och tillverkarna.
35

 Med utställningen gavs också tillfälle att fira freden och en 

återgång till det normala efter krigsåren. Evelyn Cohen ser utställningen som en förlängning 

av fredsfirandet på nationaldagen 1919 och i tidskriften La Revue de l'art kan man läsa om 

utställningen att "Frankrike har med hela sin själ kommit tillbaka till Fredens konster. Hon 

vill glömma både sina uppoffringar och sin sår".
36

 

 

En av anledningarna till att utställningen inte kom att äga rum förrän 1925 var att man hade 

svårt att komma överens om ett utställningsområde. Flera olika platser föreslogs, bl.a. på 

utrymmet som hade frigjorts i och med att den gamla försvarsmuren revs eller olika platser i 

närförorter där utställningsarkitekturen skulle kunna uppföras permanent som en ny stadsdel 

och, efter utställningen, omvandlas till bostäder och olika servicelokaler.
37

 Dock såg man från 

politiskt håll det som oumbärligt att utställningen fick en central placering varefter man till 

slut helt enkelt valde det område där de tidigare världsutställningarna varit belägna. Man 

kunde på så sätt även utnyttja Grand Palais till utställningslokal. Detta val av 

utställningsområde, beläget mitt i staden och omgivet av en lika historisk som storslagen 

arkitektur, sågs av många arkitekter, av uppenbara skäl, som ytterst olämpligt för en 

utställning vars syfte var att främja modern arkitektur och konsthantverk. Huvudingången var 

belägen mellan Grand Palais och Petit Palais, båda ursprungligen uppförda till 

Universalutställningen 1900 i en högst akademisk, klassisk stil. Utställningens huvudstråk 

löpte därefter över Seine och vidare längs Esplanade des Invalides där Invaliddomen i blått 

och guld från slutet av 1600-talet stängde perspektivet. Man kunde heller inte uppföra några 

permanenta byggnader mitt i innerstaden, på de gator, parker och öppna platser som vanligtvis 

togs i anspråk av lokalbefolkningen både för trafik och för fritidsaktiviteter. En annan nackdel 

med området var att man var tvungen att ta tunnelbanan och tågstationen, Gare des Invalides, 
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som var belägen under jorden, i beaktande då man skulle gräva grunder till de olika 

utställningsbyggnaderna. I flera fall var man tvungen att hitta komplicerade, och därmed dyra, 

tekniska lösningar för att kunna uppföra byggnaderna. Vad som också är anmärkningsvärt är 

att byggnadsmaterialet ofta var armerad betong som om byggnaderna var uppförda som om de 

skulle vara permanenta, varför det var nödvändigt med solida grunder. Även om jag inte har 

kunnat hitta något belägg för detta ser jag det som sannolikt att man valde just det materialet 

eftersom det sågs som modernt. Endast ett fåtal byggnader uppfördes som temporära 

utställningspaviljonger i enklare material som t.ex. trä. I parkområdet som omgav Grand och 

Petit Palais, liksom längs Cours la Reine, i ett av de mest trädrika områdena i Paris innerstad, 

möttes arkitekterna av ett annat problem: Träden fick på inga villkor verken huggas ner eller 

på annat sätt förfaras vilket naturligtvis påverkade placeringen av de olika byggnaderna och 

försvårade själva byggandet. Enligt tidningen L'Architecte hade en viss M Forestier, ansvarig 

för parker och promenader, numrerat träden samt mätt upp höjden på grenarna och deras 

omfång så att han kunde kontrollera att inga träd kom till skada.
38

  

 

Beskrivning av utställningsområdet  

Utställningsområdet upptog en yta på 23 ha och sträckte sig från Grand och Petit Palais i norr, 

över Seine och till Les Invalides i söder men också längs flodens stränder på båda sidor från 

Concorde till Pond d'Alma (Bild 1). Åtta monumentala portar gav tillträde till 

utställningsområdet. La Porte d'Honneur, Honnörsporten, som låg mellan Grand och Petit 

palais var huvudentrén. Direkt till vänster innanför Honnörsporten, var Rob Mallet-Stevens 

Turist och upplysningspaviljong placerad längsmed Grand Palais huvudfasad. Bland träden, 

längs Cours la Reine, vägen som löper längs Seine, låg de 21 inbjudna ländernas paviljonger 

uppradade, från Concorde till Pont des Invalides. Den svenska paviljongen var belägen 

ungefär mellan Concorde och Pont Alexandre III. Direkt till höger innanför huvudingången 

låg den Italienska paviljongen, som var utformat som ett romerskt barockpalats i sten som gav 

ett tungt och klumpigt intryck och efter denna klassiskt utformade byggnad låg URSSs 

betydligt mer modernt utformade paviljong. De flesta inbjudna länders paviljonger visade 

prov på en graciös klassicism där särskilt den svenska och den polska fick mycket beröm. 

Vissa länder visade också mer modernt utformade byggnader, som t.ex. Tjeckoslovakien, 

även om dessa inte var lika uppseendeväckande som Sovjetunionens. 

 

Vidare längs Cours la Reine, efter Pont des Invalides, nästan ända fram till Pont d'Alma låg 

först den franska byn, med kyrka, stadshus, skola och olika bostadshus, som exempel på 

modern regional arkitektur och därefter de franska koloniernas paviljonger som visade upp 

imitationer av afrikansk, nordafrikansk och sydostasiatisk arkitektur. Den franska byn har 

beskrivits som reklam för den verkliga återuppbyggnaden av de krigshärjade områdena och 

den regionala arkitektur som förespråkades.
39

 Tanken var att bygga modernt, men hämta 

inspiration från de olika regionernas traditionella arkitektur. Alfred Agache hade ritat ett "hus 

för alla", ett sorts samlingshus, där geometriska och rätvinkliga former hade privilegierats 

inom ramen för en traditionell tegelbyggnad och Hector Guimard hade bidragit med ett 

stadshus i en utpräglad Art Nouveaustil.
40

 Även på andra platser runtom på 

utställningsområdet fanns exempel på den regionala arkitekturen. Mitt på L'Esplanade des 

Invalides var Mulhouse paviljong, av André Ventre placerad. I tidningen La Renaissance 
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prisas den som ett utmärkt exempel på modern regional arkitektur, som bara har hämtat från 

det regionala det som kommer av “jordens material, klimatet och invånarnas levnadssätt”.
41

  

 

I parken bakom Petit Palais låg Paris paviljong tillsammans med ett antal mindre paviljonger, 

varav flera representerade olika tidningar och tidskrifter. I parken mellan Grand Palais och 

Cours la Reine var L'Esprit Nouveaupaviljongen belägen mellan Grand Palais utskjutande 

flyglar. Här fanns också utställningens generalkommisariat, liksom flera andra tidningars och 

tidskrifters paviljonger. 

 

Via Pont Alexandre III-bron, där ett butiksgalleri hade byggts upp på vänster sida, kom man 

till L'Esplanade des Invalides där besökarna först möttes av fyra stora byggnader, placerade i 

hörnen på den öppna platsen (Bild 2). Detta var de fyra stora varuhusens paviljonger: Gallerie 

Lafayette, Printemps, Bon Marché och Louvre. Mellan dessa fanns också ett antal mindre 

varuhus paviljonger och till höger, mellan Louvre och Printemps paviljonger, låg en dansk 

porslinstillverkares paviljong. Bortanför varuhusens paviljonger och i mitten av L’Esplanade 

des Invalides fanns ännu en porslinsfabriks paviljong, den franska Manufacture de Sevres. 

Paviljongen bestod egentligen av två byggnader på var sida om en trädgård där monumentala 

vaser var utplacerade. Bortanför Manufacture de Sevres paviljong låg möbelmakaren 

Ruhlmanns paviljong som skulle föreställa en "rik konstsamlares hôtel particulier", med sin 

trädgård. Charles Plumets, chefsarkitektens fyra torn utgjorde hörnen i den övre delen av 

utställningsområdet (Bild 3). I "marmorgalleriet", också av Plumet, fanns, liksom i flera andra 

gallerier på L'Esplanade des Invalides, olika kategorier av både franskt och internationellt 

konsthantverk utställt, då allt inte fick plats i Grand Palais. Plumets fyra torn representerade 

Paris och tre vinproducerande regioner, Bordeaux, Bourgogne och Champagne, och i vart och 

ett fanns en restaurang med takterrass där vin och specialiteter från respektive region 

serverades. Mittengången kantades på var sida av två långa byggnader: Lyon och St Etiennes 

paviljong, av Tony Garnier, till vänster och Nancys till höger. Utställningsområdet avslutades 

med Plumets Cours de Métiers, där medlemmarna av sammanslutningen Les Artistes 

Décorateurs hade inrett ett varsitt rum i en fransk ambassad, som de hade valt som 

övergripande tema för denna utställningens mest prestigefyllda byggnad. Utställningens två 

största byggnader, teatern av Auguste Perret och biblioteket låg på var sida om den franska 

ambassaden. 

 

Längs den vänstra stranden fanns ett nöjesfält, en "leksaksby" där leksaker och 

barnkammarinredningar visades upp samt utställningskategorin "Transportmedel". Olika 

attraktioner var också placerade bland träden på var sida om l'Esplanade des Invalides. 

Modeskaparen Paul Poiret hade, istället för att bygga en paviljong, inrett tre pråmar, som låg 

förtöjda invid kajen direkt till höger efter Alexandre III-bron. Förutom ovan nämnde 

byggnader fanns också ett stort antal både större och mindre paviljonger, liksom 

butiksgallerier, kiosker, serveringar och restauranger av olika slag. 

 

 

Arkitekturen 

Utställningsarkitekturen bestod med andra ord av ett oräkneligt antal gallerier, paviljonger, 

kiosker och butiker uppförda av omkring 200 olika arkitekter. Förutom de 21 inbjudna 

nationerna och de franska regionerna och kolonierna, fanns olika väletablerade 

konsthantverkare inom de olika dekorativa konsterna, liksom de stora varuhusen och andra 
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större och mindre kommerser och företag representerade med olika byggnader i varierande 

storlek och utförande. Utställningsreglementet stipulerade att: 

 

"antages verk som visar en ny inspiration och en reell originalitet, utförda och presenterade 

av konstnärer och hantverkare, industrier, modellkreatörer och förlag och som kan räknas 

som kosthantverk. Är strikt uteslutna kopior, imitationer och förfalskningar av historiska 

stilar"
42

  

 

Hur denna modernitet skulle utformas, lämnades dock till var och en att avgöra, och av de 

bilder som publicerades i de olika facktidningarna att döma, lät de flesta fantasin flöda relativt 

fritt. Tidningen L'Architecture talar om arkitekternas "mycket personliga" verk.
43

 Att 

byggnaderna var avsedda endast som temporära utställningslokaler bidrog sannolikt också till 

man tog sig vissa friheter med form och material för att göra något nytt till varje pris och 

samtidigt skapa en arkitektur som bidrog till en allmän feststämning. "Det dekorativa" gavs 

därför ofta en framträdande plats i arkitekturen: byggnaderna pryddes med ädla material, 

friser och reliefer, järnsmide och glasmålningar. "Det konstruktiva" framhävdes ofta, eftersom 

det sågs som ett tecken på modernitet, och underströks med just dekorativa detaljer i det yttre. 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt att ge en enhetlig beskrivning av 

utställningsarkitekturen, p.g.a. dess enorma diversitet. Tony Garniers och Henri Sauvages 

byggnader kan visas som exempel på hur olika denna estetik kunde te sig. Tony Garnier hade 

ritat en ganska klassisk, men enkel byggnad som representerade städerna Lyon och St 

Etienne. Den enda utsmyckningen bestod av en relief ovanför entrén och en lanternin i form 

av en åttakantig trappstegspyramid där låga kolonner bar upp de olika avsatserna. Henri 

Sauvage hade fått två prestigfyllda uppdrag: Varuhuset Printemps paviljong Primavera (en 

rund, nästan hyddliknande byggnad med koniskt tak, bild 4) och ett butiksgalleri på Esplanade 

des Invalides (en arkad i svart lack med dekorationer i rött och guld).
44

 Hans tolkning av "det 

moderna" låg helt i linje med vad utställningsledningen ville visa fram som modernt: enkla 

linjer med rika dekorationer i ädla och färggranna material.
45

 Som ett annat exempel kan 

nämnas Manufacture de Sèvres och Ruhlmanns paviljonger som båda var ritade av Pierre 

Patout.
46

 Byggnaderna var låga och bestod av enkla och strama volymer i armerad betong 

men som gav ett massivt och i det närmaste tungt intryck. 

 

 

I artiklar från perioden för utställningen, liksom i böcker från senare tid som behandlar 

utställningen, brukar man dela in arkitekterna och kreatörerna i två grupper: De moderna (les 

modernes) och de samtida (les contemporains). De moderna var desamma som vi idag ser 

som moderna, de som sökte efter enkla och rena former som dikterades av tingens 

användning, medan de samtida höll fast vid dekorationer och ornament. De moderna var i 

minoritet, både bland arkitekter, formgivare och konsthantverkare och faktum är att man 

nästan kan räkna de moderna byggnaderna på utställningsområdet på ena handens fingrar: De 

som i samtiden brukade föras fram som moderna var Le Corbusiers Esprit Nouveaupaviljong, 

K. Melnikovs paviljong för Sovjetunionen och Mallet-Stevens Turist- och 

upplysningspaviljong samt hans bidrag till den franska ambassaden, som inte närmare 

kommer att beröras här och Auguste Perrets teater(Bild 6). Jag skulle också, efter att ha 
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studerat fotografier publicerade i olika tidningar, vilja lägga till Perrets lilla 

bokhandelspaviljong, som han hade ritat för La Libraire Centrale des Beaux Art, utgivare av 

konstböcker, Tjeckoslovakiens paviljong (Bild 9) och varför inte också Köpenhamns kungliga 

porslinsfabrik, Porslinsfabrikens fasad bestod av ett enda konvext glasfönster, som öppnade 

sig ut mot utställningsområdet och som, fastän det var krönt av en dekorerad kornisch, gav 

byggnaden ett modernistiskt uttryck.
47

 Denna byggnad är också intressant då den tydligt visar 

att gränsen mellan de moderna och de samtida trots allt inte var så skarp. Jag ser idag 

byggnaden som modern, med den publicerades i La Construction Moderne, som i övrigt 

visade ett högst måttligt intresse för den moderna arkitekturen.
48

  Den tjeckoslovakiska 

paviljongen för tankarna till en fabriks- eller verkstadsbyggnad med låga inglasade längor 

som på båda sidorna flankerar en hög, smal byggnadskropp.
49

  

 

Båda Perrets bidrag till utställningen var temporära byggnader, enkla och funktionella utan 

onödiga tillägg i form av dekorationer eller ornament. Den lilla bokhandeln var i stort sett en 

kub av glas och trä, som tycktes sväva fritt utanför kajkanten, men som stöddes på höga, 

smala träpelare. En kornisch gav den trots allt ett klassiskt uttryck.
50

 Den sovjetiske arkitekten 

Melnikovs utställningspaviljong var också en temporär och funktionell byggnad i billiga 

material (rödmålat trä och glas, bild 8). Byggnaden väckte mycket uppmärksamhet, både 

bland allmänheten och bland arkitektkåren, då den var placerad längs ett av huvudstråken och 

antagligen för att både den röda färgen, de glasade väggarna och den spektakulära trappan 

som skar diagonalt genom byggnaden var någonting verkligt nytt och originellt.
51

  Mallet-

Stevens, som var släckt med Paul Leon, Direktören för Beaux-Art men också biträdande 

generalkommissarie för utställningen, hade tilldelats tre betydelsefulla uppdrag: En turist- och 

upplysningspaviljong, en trädgård med kubistiska träd i betong och inredningen av en hall för 

den franska ambassaden (jag kommer endast att närmare studera turistpaviljongen, då 

inredningar och trädgårdar ligger utanför undersökningens ramar). Mallet-Stevens turist- och 

upplysningspaviljong (Bild 7) var dock mycket centralt placerad direkt innanför 

huvudingången, intill Grand Palais. Det var en enkel, avlång byggnad i armerad betong med 

ett högt torn intill entrén med en enorm klocka som var synlig över så gott som hela 

utställningsområdet. Horisontella betongplattor ovanför entrén och i den övre delen av 

klocktornet fungerade som bjälkar vars syfte var att binda samman de vertikala elementen. 

Klocktornet gjorde att byggnaden till formen liknande en kyrka.  

 

Utställningens reception 

 

Utställningsarkitekturen i allmänhet 

Utställningen var en enorm publiksuccé och hela evenemanget gick med vinst(vilket inte 

alltid är fallet med den här sortens utställningar). Man räknar med omkring 15 miljoner 

besökare under de sex månader som utställningen hölls öppen, vilket ger omkring 77 000 

besökare per dag!
52

 När utställningen började närma sig sitt slut, önskade och hoppades 

många av utställarna att öppettiderna s.a.s. skulle förlängas över vintern eller att utställningen 

skulle stänga under vintern men öppna igen till våren 1926 vilket pekar på utställningens 
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kommersiella framgång.
53

 Man sköt också upp slutdatumet i en vecka, till den 8e november, 

istället för 31 oktober som det var tänkt. Något som också måste ses som ett tecken på att 

utställningen var en framgång var att den dominerande stilen i Frankrike från mitten av 1920-

talet och åtminstone för det kommande decenniet var vad den som slog igenom på 

Parisutställningen 1925 och som senare skulle komma att benämnas Art Déco. Modernismen 

skulle inte komma att få något större genomslag förrän efter andra världskrigets slut. 

 

Trots denna publikframgång var mottagandet delat, vilket framgår av olika tidningsartiklar. I 

La Renaissance des arts français et des industires de luxe, hävdar man att "stilen på 

Esplanaden är anpassad till samtidens liv, så som ångan, elektriciteten och flygplanet har 

skapat det", och vidare: "en stil från idag".
54

 Ungefär samtidigt kan man läsa i L'Amour de 

l'art att: "allt som är en fullvärdig del av det moderna livet, allt som tydligt skiljer det från det 

gamla livet, har strängt hållits borta från utställningen 1925".
55

 

 

Utställningen utsattes också för mycket hård kritik redan från invigningen. Valet att förlägga 

utställningsområdet till centrala Paris och därmed omöjliggöra uppförandet av permanenta 

byggnader sågs som ett enormt slöseri med resurser i en tid när bristen på bostäder och 

servicelokaler var akut, både i Paris med förorter och i hela Frankrike. Alfred Agache, vice-

direktör för Société des Urbanistes Français (Förening för franska stadsplanerare) beklagar att 

istället för att försköna och utrusta huvudstaden lämnar utställningen endast "aska och 

damm".
56

 Utställningen kritiserades vidare för sin nästan totala brist på socialt engagemang. 

Kritikern Waldemar Georges pekar i en artikel i L'Amour de l'art, på två 

utställningspaviljonger som tydligt visar på detta faktum: Möbelmakaren Ruhlmanns 

paviljong, som skulle föreställa en rik konstsamlares privatpalats, vilket “vittnar om ett 

cyniskt sinne eller en sällsynt omedvetenhet” och Société des Artistes Décorateurs franska 

ambassad, som sammanslutningen hade valt som tema för att inreda 25 rum.
57

 Även varuhuset 

Printemps paviljong, som skulle föreställa en rik konstnärs bostad kan ses som ett steg i 

samma riktning och lyxindustrin var i allmänhet välrepresenterade (Modeskaparen Paul 

Poiret, Cartier, Baccarat, för att bara nämna några). Utställningen sågs också av många som 

ett enormt reklamjippo med ett rent kommersiellt syfte. De fyra stora varuhusen, Printemps, 

Gallerie Lafayette, Bon Marché och Louvre, hade tilldelats mycket framträdande platser på 

Esplanade des Invalides och även om dessa kan sägas symbolisera den kommersiella aspekten 

av utställningen bör man också påpeka att endast i dessa fyra paviljonger kunde publiken 

beskåda och köpa serietillverkade artiklar, även om dessa rent formmässigt inte skilde sig från 

den på utställningen dominerande estetiken.
58

 Kritikern Marie Dormoy pekar på att detta 

berodde på att även om platsen för en paviljong uppläts gratis kostade byggandet och 

installationerna enorma summor, vilket avskräckte "varje enskild konstnär, varje sökare, varje 

uppfinnare" från att delta.
59

  

 

                                                 
53

La Construction Moderne no 41, 11 okt. 1925 
54

La renaissance des arts français et des industries de luxe 1925/5 s.215 
55

Georges, Waldemar, « Les tendances générales », L’amour de l’art, 1925, s. 133 
56

Agache, Alfred, « Les fautes contre l'urbanisme à l'Exposition des Arts Décoratifs », Vient 

de Paraitre 1925, artikeln finns kopierad i boken Le livre des expositions universelles 1851-

1989, s.  
57

Georges, L’amour de l’art 1925, 1925 s. 133 
58

Cohen s.176  
59

Dormoy, Marie, L'Amour de l'art 1925, s. 312,  



 17 

Marie Dormoy påpekar vidare i samma artikel att kravet på modernitet hade "ställt till 

oordning i huvudena" på deltagarna.
60

 De ansträngde sig till det yttersta för att byggnaderna 

skulle vara moderna- att vara nyskapande var viktigare än att försöka skapa någonting 

användbart och praktiskt och att skapa nya ornament och dekorationer var ett sätt att vara 

nyskapande. Tidningen L'Architecte uttrycker samma tanke när de säger att istället för vad 

man såg som modernt 1924, "trivsam bekvämt, rationellt, passande, det byggda, det praktiska, 

det solida" ställde man 1925 ut dekorer som låg helt utanför vad de hade kunnat föreställa 

sig.
61

 I Art et Décoration uttrycker man det kort och gott med "ett överdrivet användande av 

rent dekorativa pyloner" och, några nummer senare, att alla utskjutande och indragna delar 

"förblir en dekor även om den formas av en viss geometrisk stramhet eller kubism".
62

 La 

Construction Moderne tycks dock uppskatta denna form av modernitet, men publicerar ändå 

en insändare under rubriken “Avvikande åsikter”, som kvalificerar utställningsarkitekturen 

som "Music-hall dekor".
63

 Man kan notera att även om de två största tidningarna med 

inriktning på arkitektur, La Construction Moderne, som kom ut en gång i veckan och 

L'Architecte som kom varje månad, inledningsvis gav uttryck för viss kritik mot utställningen 

så hade de övervägande en positiv inställning till de paviljonger som presenterades i de 

kommande numren. Detta kan bero på att de själva valde vilka byggnader som var värda att 

uppmärksammas. 

 

 

De moderna byggnaderna 

Auguste Perrets teater, liksom La Librairie Centrals paviljong sågs som moderna och 

funktionella byggnader som uppskattades av samtliga kritiker. Detta är inte direkt förvånande 

eftersom Perret inte bara var en etablerad arkitekt utan sågs också som en auktoritet inom den 

moderna arkitekturen. Han var också den enda av de moderna som tillägnades en artikel i 

tidningen L'Architecte. Även den danska porslinsfabrikens paviljong tillägnades en artikel i 

La Construction Moderne, som annars inte visade en positiv inställning till modern arkitektur. 

Mallet-Stevens omnämndes i tidningen L'Architecte som "revolutionären Mallet-Stevens" 

som visar upp en "konst som står utanför all tradition".
64

 Hans turistpaviljong 

uppmärksammas av de flesta konsttidningar i positiva ordalag och ofta också med en bild. 

Även hans bidrag till den franska ambassaden (även om det ligger utanför ämnet för den här 

undersökningen) möttes av en positiv kritik och sågs som en verkligt modern inredning. 

Trädgården med betongträd fick dock ett lite mer delat mottagande. 

 

Melnikovs paviljong var antagligen den mest omdebatterade. Den presenteras i tidningen Le 

bulletin de la vie artistique tillsammans med en intervju med Melnikov där han gavs tillfälle 

att förklara att han i första hand har utgått från byggnadens funktion för att skapa dess form: 

den röda färgen eftersom den skulle vara placerad bland grönskande träd, en diagonal trappa 

för att kanalisera besökarna och stora fönster för att släppa in ljus i utställningslokalen.
65

 Man 

hade också lämnat ordet till M Patout, som ansågs vara en framstegsvänlig arkitekt och som 

t.ex. hade ritat möbelskaparen Ruhlmanns mycket uppmärksammade paviljong på 

L'Esplanade des Invalides. Han sa sig dock stå helt oförstående inför Melnikovs byggnad.
66

 I 
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La Revue de l'Art ancien et moderne ser Yvanhoë Rambosson byggnaden som en "stilisering 

av en guillotinen".
67

 "Medvetet eller inte", säger han, "så är symbolen där". Yvanhoë 

Rambosson var inte bara kritiker och skribent utan hade också suttit i antagningsnämnden för 

utställningen, vilket säger en hel del om utställningsledningens inställning till modern 

arkitektur. La Construction Moderne hade heller ingen som helst förståelse för denna 

byggnad. I den första översiktiga artikeln från utställningen gav man uttryck för en teori om 

att de franska snickarna som satte i hop de olika byggnadsdelarna inte förstod anvisningarna 

på ryska och därför monterade ihop paviljongen lite hur som helst.
68

 I december samma år 

publicerade man också en artikel på hela fem sidor där författaren med hjälp av diagram och 

skisser ansträngde sig för att vetenskapligt bevisa att byggnaden inte var dekorativ. 

Författarens namn, Borissalievitch, tyder på att han möjligen kan vara en ryss i exil, vilket 

skulle kunna förklara hans uppenbara motstånd, för att inte säga hat, mot den sovjetiska 

paviljongen. Att artikeln ändå publiceras i en facktidning för arkitekter, visar dock på det 

rådande motståndet mot modern arkitektur. I tidningen L'Architecte är man någon mindre 

virulent även om man ser denna paviljong som ett uttryck för en vilja att till varje pris totalt 

bryta med det förgångna. Den diagonala trappan och det halvöppna taket anses inte tjäna 

något praktiskt syfte varför man ser det som ett konstgjort sökande efter nyheter. Istället lyfter 

man fram Sveriges och Polens paviljonger som exempel på arkitektur skapad av verkligt unga 

och moderna arkitekter som låtit sig inspireras av mer traditionella former.
69

 

 

 

Esprit Nouveaupaviljongen 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen, som hade fått sitt namn efter tidskriften L'Esprit Nouveau (Den 

nya andan), som gavs ut under perioden 1920 - 1925 av Le Corbusier och Amédée Ozenfant, 

kan ses som en modell i full skala av en bostadsenhet, d.v.s. en bostad avsedd för ett hushåll. 

Staplade på varandra, liksom klossar, med 5 på höjden och 10 eller 12 på bredden bildar dessa 

bostadsenheter en länga. Två sådana längor runt en öppen innergård bildar en Immeuble-

villas, d.v.s. ett höghus på 10 våningar där varje bostadsenhet utgörs av en liten individuell 

villa i två våningar, med en tillhörande privat trädgård. Bostadsenheten kunde också användas 

som en fristående villa i ett förortsområde. Dessa “höghus-villor”, immeubles-villas, var 

ursprungligen en del av ett större projekt som hade presenterats på Salon d'Automne 1922 och 

som också fanns utställt i L'Esprit Nouveaupaviljongen: Plan pour une ville contemporaine de 

3 miljons d'habitants (En samtida stad för tre miljoner invånare). På Salon d'Automne 

presenterades ett diorama på 100m2 som visade en ny sorts stad med ett affärskvarter 

bestående av skyskrapor och omkringliggande bostadsområden där immeubles-villas var den 

gängse bostadstypen. Här visades också ritningar på immeubles-villas samt en modell av 

Citrohan-huset, som hade stora likheter med en immeuble-villa och som kort kan sägas vara 

en serietillverkad villa.  

 

L’Esprit Nouveaupaviljongen byggdes mer som ett manifest än som en “simpel” 

utställningspaviljong. Den kan samtidigt ses som ett estetiskt, tekniskt och pedagogiskt 

manifest där den pedagogiska delen utgörs av utställningen av Plan pour une ville 

contemoraine och Plan Voisin, stadsplanen för en samtida stad anpassad till Paris centrum.
70

 

Här sattes L’Esprit Nouveaupaviljongen in i ett större sammanhang samtidigt som 
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utställningen framhävde fördelarna med denna nya form av stadsplanering. Le Corbusiers 

syfte med paviljongen var att visa upp en ny sorts stad, som han såg som ett mer tidsanpassat 

alternativ till samtidens tätbebyggda, oordnade och ibland även rent ohälsosamma 

stadskärnor. Samtidigt visade han också upp en ny sorts bostad med en helt ny sorts 

inredning. Le Corbusier skrev själv senare att syftet med L’Esprit Nouveaupaviljongen var att 

vägra den dekorativa konsten och att visa att arkitektur sträcker sig från minsta lilla 

husgerådsartikel, till huset, gatan, staden och därutöver.
71

 Han betonar att L’Esprit 

Nouveaupaviljongen var byggd exakt som en bostadsenhet som befann sig 15m över marken. 

 

Jag kommer dock nedan att beskriva L’Esprit Nouveaupaviljongen som den 

utställningspaviljong den faktiskt var och som den presenterades på utställningen. 

 

Byggnadens placering på utställningsområdet 

Le Corbusiers Esprit Nouveaupaviljong var alltså en av de ytterst få verkligt moderna 

byggnader som presenterades på Parisutställningen. Att det rådde motsättningar mellan Le 

Corbusier och utställningsledningen tycks vara ett faktum. De lär ha beställt en arkitektbostad, 

men Le Corbusier ansåg att ett hus är till för alla och byggde istället en modell av en 

bostadsenhet i en immeuble-villa.  Man brukar vanligtvis föra fram byggnadens undanskymda 

placering, inklämd mellan Grand Palais två flyglar i det lilla parkområde som låg mellan 

Grand Palais och Cours la Reine, gatan där de regionala och nationella paviljongerna var 

belägna. Jag har inte för avsikt att försöka ta reda på om placeringen var ett försök från 

utställningsledningens sida att gömma undan Le Corbusiers bidrag till utställningen eller 

varför byggnaden placerades just på den platsen. Man kan dock, genom att studera kartan 

över utställningsområdet, konstatera att även om byggnaden inte var placerad längs ett av 

huvudstråken, Esplanade des Invalides eller Cours la Reine, var den heller inte direkt 

undangömd. Även andra paviljonger, som t.ex. Paris paviljong, som var belägen bakom Petit 

Palais, var belägna minst lika avsides. I L’Esprit Nouveaupaviljongens närmaste omgivning 

fanns utställningsledningens administrativa paviljong samt de tidigare eleverna vid Ecole des 

Art Décoratifs paviljong. L'Esprit Nouveaupaviljongen var också placerad inom samma 

område som ett flertal andra tidskrifters paviljonger: Le Home du Jour, Le Monde Illustré, 

L'Intrasigeant m.fl. Det sista numret av L'Esprit Nouveau hade dock publicerats innan 

utställningen öppnade. Byggnadens placering i ett lummigt parkområde, med kurviga stigar 

och grönska runtomkring skulle tom. kunna ses som en tillgång för byggnaden. Det är möjligt 

att en så enkel och sparsmakad byggnad skulle ha drunknat i mängden bland alla dekorationer 

och ornament på Esplanade des Invalides, där hundratals byggnader trängdes med flaggor, 

blomsterarrangemang och girlanger, på ett litet område och alla med en mer eller mindre 

fantasifull utsmyckning. 

 

Det är också vanligt att man skriver att byggnaden var omgiven av ett högt plank vilket också 

var fallet under utställningens första månader Liksom många andra byggnader på 

utställningsområdet var L'Esprit Nouveaupaviljongen inte färdigbyggd vid utställningens 

öppnande. Det förefaller därför troligt att planket var avsett att skärma av bygget medan 

byggnadsarbetet pågick. Planket revs också efter att L'Esprit Nouveaupaviljongen hade 

invigts den 10 juli 1925 av Frankrikes minister för offentliga byggnadsarbeten, M. Anatole de 

Monzie, som var en ivrig anhängare av Le Corbusiers idéer. 

 

Beskrivning 
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Esprit Nouveaupaviljongen var placerad på en gräsmatta bland träd och buskar och den 

framstod troligen snarare som en liten tvåvåningsvilla i ett grönskande förortsområde än som 

en lägenhet i ett innerstadsområde. En skulptur av Lipchiz var placerad på gräsmattan framför 

byggnaden. Eftersom byggnaden var placerad i hörnet av Grand Palais huvudbyggnad och en 

utskjutande flygel kunde man närma sig byggnaden via en väg som löpte parallellt med 

huvudfasaden. På ett fotografi av Generalkommisariatets huvudentré kan man skymta 

L’Esprit Nouveaupaviljongens rotunda i bakgrunden, vilket innebär att byggnadens 

huvudfasad var synlig mellan Generalkommisariatets paviljong och de tidigare eleverna vid 

Ecole des Arts Décoratifs paviljong. Huvudfasaden, vare sig man ser byggnaden som en 

individuell byggnad, eller som en enhet i en Immeuble-villa, var den som vette utåt mot vägen 

och utställningsområdet (Bild 9). Den högra fasaden basunerade, med en enorm målad skylt, 

ut att detta var tidningen Esprit Nouveaus paviljong (Bild 10). Den vänstra delen av 

byggnaden var utformad som en oval rotunda, där stadsplanerna var utställda. 

 

Fasaderna 

Byggnaden bestod i stort sett av tre stora volymer som var tydligt urskiljbara i den främre 

fasaden. I mitten öppnade sig terrassen med en dubbel takhöjd. Till höger om denna låg 

vardagsrummets stora rymd, även den med en dubbel takhöjd som i fasaden kunde urskiljas 

som ett enormt fönster, med flera rader av fönsterband, infattade i metallkarmar tillverkade 

för industribyggnader, som nästan bildade en vägg av glas. Den egentliga väggen hade 

reducerats till två smala remsor, som löpte över och under öppningarna i byggnadens hela 

längd. Till vänster om terrassen buktar den ovala rotundan ut. Till skillnad från terrassen och 

vardagsrummets strama kubform och enorma öppningar var rotundans fasad helt sluten men 

med en rundad form. Byggnaden var rest på låga pelare och fasadens färg var ljusgrå. 

Betongstommen, i form av regelbundet utplacerade vertikala betongpelare med en horisontal 

bjälke som löpte i höjd med andra våningens golv hade omväxlande lämnats synlig i fasaden 

eller på byggnadens insida. 

 

Det mest uppseendeväckande med byggnaden torde ha varit det helt fullvuxna trädet vars 

stam växte tvärs igenom terrassen och vidare ut genom ett cirkelrunt hål i taket, så att 

grenverket öppnade sig ovanför taket. Bakom trädet i terrassens vänstra hörn fanns en 

rektangulär utbyggnad upp till första våningen utan öppningar och ovanför denna utbyggnad 

fanns ännu en öppning i terrassens tak. Öppningens främre högra hörn stödjer sig på en smal 

metallpelare. Två dörrar, en i den bortre väggen, till höger om uppbyggnaden och en i högra 

väggen, direkt innanför terrassen ledde in i bostadsutrymmet. Man kunde även nå terrassen 

utifrån, via en öppning i den vänstra väggen samt direkt från rotundan via en korridor som 

också den öppnade sig i den högra väggen. På fotografier av byggnaden, som naturligtvis är i 

svart-vitt framträder byggandens grafiska kvalitéer och man uppfattar den som en helt vit 

byggnad med svarta detaljer. Dock var den yttre fasaden ljusgrå och terrassens väggar (den 

innersta och den högra väggen) var målade i brunt och den vänstra, liksom taket, i gräddvitt. I 

den inglasade avskärmningen ovanför den låga muren som avgränsade terrassen finns tre 

skjutbara avskärmningar av plåt som på utsidan var målade grå eller ljust gul ockra och på 

insidan i ljusblått.
72

 

 

Den högra fasaden klargjorde som sagt tydligt att detta var tidskriften L'Esprit Nouveaus 

paviljong. Bokstäverna E och N som i Esprit Nouveau var målade i svart, gul ockra och brunt 

till vänster i hela fasadens höjd i samma stil som den som användes på tidskriftens omslag.
73
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Betongstommen, som i denna del av byggnaden hade lämnats synlig i fasaden, delade in 

målningen i fyra jämnstora fält. En mindre skylt, placerad i mitten av bokstavsmålningen 

preciserade "L'ESPRIT NOUVEAU". Denna fasad var i övrigt mycket enkelt utformad. Den 

enda artikuleringen var stommen av betongpelare, som bildade ytterligare tre fält i den nedre 

delen av byggnaden. I dessa tre fält fanns i det främre en text, som jag inte har kunnat tyda, då 

den är dold bakom ett träd, i det mellersta ett kvadratiskt fönster samt, längst bak i byggnaden, 

paviljongens huvudentré som öppnar sig i form av en korridor som löper längs byggnadens 

bakre vägg. 

 

Den vänstra fasaden bestod av en utbyggnad i form av en oval rotunda helt utan 

utsmyckningar. Endast betongstommen, som även här lämnats synlig i fasaden bryter upp den 

ovala formen i det närmaste kvadratiska fält. Längs byggnadens baksida löpte två 

fönsterband, ett i den övre delen av den nedre våningen och ett något bredare i den övre 

våningen. En trappa på utsidan av byggnaden ledde också upp till en liten avsats i höjd med 

andra våningen som gav tillträde direkt till ett av sovrummen på övervåningen. Enligt Le 

Corbusiers ritningar av L'Esprit Nouveaupaviljongen är trappan byggd direkt intill väggen 

men på bilder av rekonstruktionen av L'Esprit Nouveaupaviljongen som finns i Bologna 

(byggd 1977) är trappan fristående från väggen och den stöds av tre pelare. Tyvärr har jag inte 

hittat några fotografier av byggnadens baksida men det förefaller sannolikt att byggnaden 

hade en fristående trappa då en med byggnaden sammansatt trappa skulle ha skymt en stor del 

av fönsterraden i bottenvåningen. 

 

Planlösning (Bild 11 och 12) 

En korridor löpte längs hela byggnadens baksida. Från denna korridor kan man komma in i 

den egentliga bostadsdelen eller fortsätta rakt fram och vidare runt det bortre hörnet för att 

komma direkt in i rotundan. Rotundan, som i det yttre har en oval form bildar i det inre en 

serie av konkava väggar. De två stadsplanerna var där utställda i form av två dioraman på de 

två mitt emot varandra stående konkava väggarna som på så sätt bildade en bred gång i 

rotundans mitt. Ett antal skisser och ritningar presenterade närmare Le Corbusiers visioner om 

den framtida staden på den bortre väggen. Byggnaden fick i den här delen ljus från två 

takfönster på var sida om mittgången. Man kan också notera att det inte fanns något golv i 

utställningsdelen och att marken var täckt av grus. Takhöjden var också begränsad till en 

våning i mittendelen för att sedan öppna sig i två våningar i den innersta delen av rotundan. 

 

Från rotundan kunde man antingen gå vidare ut på terrassen eller, via en trappa placerad intill 

väggen mot terrassen och bostadsdelen, gå upp på övervåningen. Bostadsdelen, i form av ett 

"L" omgav terrassen på två sidor. Om man kom in i bostaden via ytterdörren (från korridoren) 

öppnade sig rakt fram ett stort, öppet vardagsrum som vette mot den enorma glasväggen. I 

den bortre ändan, mot det stora fönstret, var takhöjden två våningar. Till vänster innanför 

entrén låg en öppen trappa konstruerad av svetsade metallstänger, som för tankarna till en 

trappa på ett fartyg. Bakom trappan fanns köket och längst in ett sovrum. Mittemot trappan 

öppnade sig en dörr som ledde ut på terrassen. Mitt emot trappan i den övre våningen öppnade 

sig ännu ett stort fönster, från golvet och nästan upp till taket ut mot terrassen. Till vänster låg 

ett stort sovrum med en boudoir som öppnade sig rakt fram mot vardagsrummet och 

glasväggen i två våningar samt till höger mot terrassen via ett liknande fönster som det mitt 

emot trappan. Det var möjligt att isolera sovrumsdelen på den övre våningen från 

vardagsrummet i bottenvåningen genom skjutbara skärmar. Till höger om trappan fanns också 

ett mindre sovrum och bakom trappan, d.v.s. direkt ovanför korridoren i bottenvåningen, 
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fanns ett gymnastikrum med badkar, samt inklämt mellan trappan och badkaret ett separat, 

mycket litet WC som kunde nås både inifrån gymnastikrummet och utifrån. Även 

interiörbilderna ger intryck av att också interiören går i en gråskala, men även här har olika 

färger använts till väggar, golv och tak. I vardagsrummet var t.ex. taket blått, ytterväggen vit 

och väggen mot terrassen i brunt nedtill och vit upptill.
74

 I vissa väggar, som t.ex. i 

vardagsrummets vägg mot terrassen, hade betongstommen lämnats synlig på insidan av 

byggnaden. 

 

Vissa detaljer bör ses som endast en del av utställningsarkitekturen, som t.ex. de många 

dörrarna och trapporna, vars syfte i första hand tycks ha varit att underlätta cirkulationen även 

när många besökare samtidigt vistades i paviljongen. Av brandsäkerhets skäl var det också ett 

krav från utställningsledningen att varje byggnad med mer än en våning skulle ha två trappor, 

hur liten den än var.
75

 Uppbyggnaden på terrassen dolde endast en öppning i golvet, som i en 

immeuble-villa fungerade som ventlieringsschakt som löpte vågrätt genom byggnaden. 

Rotundan är endast en tillbyggnad för utställningen av stadsplanerna. I övrigt är dock 

utställningspaviljongen utformad som en bostadsenhet i en immeuble-villa. 

 

Texter om L'Esprit Nouveaupaviljongen av Le Corbuiser 

 

Le Corbusier var antagligen lika aktiv som skribent och arkitekturteoretiker som han var som 

arkitekt. Fyra böcker är av särskilt intresse för förståelsen av Esprit Nouveaupaviljongen: Vers 

une arkitekture, Urbanism, Arts Décoratifs d’aujourd’hui och Almanach de l’Architecture 

moderne. Jag kommer dock att närmare presentera endast två av dessa, Vers une architecture 

och Almanach de l'Architecture då Urbanism är mer inriktad på stadsplanering och Arts 

Décoratifs d’aujourd’hui på inredning. Båda dessa böcker utkom dock i samband med 

Parisutställningen 1925 och deras syfte var att förtydliga och argumentera för de koncept som 

kom till uttryck i L'Esprit Nouveaupaviljongen i form av de utställda stadsplanerna och 

paviljongens inredning. 

 

Vers une architecture 

1923 publicerades Le Corbusiers bok "Vers une architecture" för första gången. Boken var en 

sammanställning av olika artiklar som redan hade publicerats i tidskriften L'Esprit Nouveau. 

Boken är i första hand en uppmaning till både arkitekter, beställare och alla andra som kan 

tänkas komma i kontakt med arkitektur, med andra ord till hela samhället, att ta till sig den 

nya tidens arkitektur, på samma sätt som man redan hade anammat nya uppfinningar och nya 

former inom t.ex. industri och transport. Även om flera av artiklarna behandlar allmänna 

aspekter av arkitektur, är boken i första hand ett manifest för en ny form av bostadsbyggande, 

både i form av en- och flerfamiljshus. Det är dock tydligt att han i första hand riktar sig till de 

relativt välbeställda i samhället, vilket blir synligt t.ex. på olika planritningar där en 

pigkammare alltid finns i direkt anslutning till köket. 

 

Le Corbusier var medveten om att man stod inför en ny tid, eller att den nya tiden faktiskt 

redan hade börjat, vilket blev tydligt i vissa moderna uppfinningar som t.ex. de stora 

passagerarfartygen, flygplan och andra tekniska och mekaniska uppfinningar som 

underlättade både vardagslivet och produktionen. Arkitekturen hade dock fastnat i det 

förgångna, verken arkitekter eller beställare var villiga att prova nya byggnadsmetoder och 

Ecole des Beaux Art regerade med oinskränkt makt över arkitekturen i Frankrike. 
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Le Corbusier tog starkt avstånd från både den akademiska arkitekturen med sitt klassiska 

formspråk och Art Nouveau, med andra ord de formerna av arkitektur som undervisas vid 

Ecole des Beaux-Art i Paris. Han såg användandet av de historiska stilarna som ett sätt för 

arkitekterna att dölja deras brist på både smak, kreativitet och grundläggande kunskaper i hur 

en byggnad håller samman. Han kritiserade starkt Ecole des Beaux-Art för den undervisning 

som gavs då den endast var inriktad på användandet av stilarna och inte anpassade till 

moderna behov, som att bygga bostäder i stort antal. Han kritiserade vidare sina samtida 

arkitektkollegor för deras ambition att skapa originella och unika byggnader, samtidigt som 

han uppmanade de mer välbeställda i samhället att överge byggnader med onödiga, men 

statushöjande, utsmyckningar till förmån för mer rationellt utformade bostäder. 

Mot denna, som Le Corbusier såg det, förlegade syn på arkitekturen, ställde han ingenjörens 

uppfinningsrikedom och dennes sätt att lösa problem på ett rationellt sätt genom att utgå från 

matematiska beräkningar. En byggnad skulle i första hand vara praktisk och funktionell både i 

fråga om konstruktion och planlösning. Liksom många andra arkitekter i samtiden 

förespråkade han ljusa och luftiga bostäder liksom användandet av moderna byggnadsmaterial 

och metoder: prefabrikation och serietillverkning höll kostnaderna nere och användandet av 

armerad betong och metallkonstruktioner gjorde att man kunde bygga högre men med tunnare 

väggar och den dyrbara tomtytan kunde på så sätt utnyttjas maximalt. Dessa nya metoder och 

material var inte bara billigare utan bidrog också till att man kunde bygga fler bostäder på 

kortare tid än med traditionella metoder och på så sätt lösa problemet med bostadsbrist och 

trångboddhet i städerna, liksom återuppbyggnaden av de krigshärjade områdena i de norra och 

östra delarna av landet, vilka var dåtidens stora samhällsproblem. Le Corbusier uttrycker 

tydligt en vilja att bygga sunda och funktionella bostäder för en "ordinär man", som han säger, 

men samtidigt skulle man också komma till rätta med vad Le Corbusier såg som ett stort 

estetiskt problem: den oorganiserade staden, där byggnader i olika stilar, byggda på tomter 

med olika former samsades längs trånga och vindlande gator. 

 

Serietillverkning av olika byggnadselement skulle nämligen också bidra till att alltmer 

fulländade standardformer skulle kunna utvecklas. Le Corbusier kallar dessa för perfekta 

former för "standarts", och hämtar exempel från den grekiska arkitekturen där 

Parthenontemplets doriska kolonner var resultatet av en utveckling mot perfektion som pågått 

i flera sekel. På samma sätt skulle serietillverkning av bostäder utveckla standardformer, som 

skulle skapa inte bara vackra och väl fungerande individuella bostäder, utan också mer 

enhetligt utformade bostadsområden och i förlängningen en ny sorts stad som skulle vara både 

mer estetisk, bättre organiserad och framförallt badande i luft och grönska. Le Corbusier sa att 

bostaden skulle vara en "machine à habiter", d.v.s. en maskin för boende, lika praktisk som 

t.ex. en skrivmaskin är för att skriva, eller en bil för att förflytta sig från en plats till en annan. 

 

Det är dock en missuppfattning att tro att Le Corbusier önskade att bostaden skulle reduceras 

till endast en maskin, vilket är en tanke som kan skapa skrämmande associationer till en 

sciencefiction-likande framtid, där människor mer liknar robotar. Maskinen var istället något 

positivt, något som bidrog till människans välbefinnande och som kunde underlätta tungt och 

slitsamt arbete. Le Corbusier menade därför att bostaden, liksom alla slags maskiner, skulle 

utformas med utgångspunkt från hur den skulle användas, d.v.s. i det här fallet för att bo i. Det 

är viktigt att man ställer upp problemet rätt, sa Le Corbusier och jämförde med hur flygplanet 

hade utvecklats: Att försöka flyga som en fågel, som man gjorde i de allra första trevande 

försöken, var att ställa upp problemet på ett felaktigt sätt och det ledde inte heller till några 

framgångar. Man måste istället utgå från rent mekaniska förutsättningar, utan att försöka 

efterlikna något som flyger. Först då har man ställt upp problemet rätt och en fungerande 



 24 

maskin kan skapas. Maskinens form är oviktig, så länge den fyller sin funktion. Vad bostaden 

anbelangade så var problemet överhuvudtaget inte uppställt, enligt Le Corbusier. En bostad 

skulle vara praktisk och funktionell, bekväm och lätt att underhålla, badande i ljus och luft. 

Dammsamlande stuckatur och andra ornament, som endast efterliknade den gamla tidens 

arkitektur, fyllde ingen funktion och borde därför helt enkelt avskaffas. 

 

Att en bostad, eller egentligen vilken byggnad som helst, skulle vara funktionell var dock 

endast en grundläggande aspekt av arkitekturen och var, på samma sätt som 

konstruktionstekniska detaljer, något som arkitekten måste behärska men som egentligen mer 

hörde hemma inom ingenjörernas kompetensområde. Först när dessa rent tekniska problem 

var lösta kunde, och skulle, arkitekten ge fritt utlopp för sin kreativitet. Arkitektens egentliga 

insats, var nämligen att skapa "känsla", att röra vid betraktaren, eller användarens känslor, för 

att få dem att känslomässigt uppleva arkitekturen. Jag vill här betona att ordet "känsla" här har 

samma innebörd som det engelska ordet "emotion" och inte som "feeling". Le Corbusier 

använder det franska ordet "emotion", vilket har samma betydelse som på engelska. Detta är 

ett återkommande tema i boken, att man kan tacka ingenjörerna för bostadens bekvämlighet 

och funktionalitet, men för att man skall kunna tala om arkitektur, måste arkitekten äga 

förmågan att skapa ett drama, att tala till betraktarens känslor. Det är dock inte nödvändigt för 

arkitekten att ta till ornament och dekorationer för att skapa effekter som påverkar 

betraktarens känslor. Det är enligt Le Corbusier fullt möjligt att skapa denna form av 

dramatisk arkitektur endast med de enkla medel som han förespråkar: Enhetlig konstruktion, 

enkla former samt harmoniska proportioner. 

 

Ett kapitel i Vers une architecture tillägnas serietillverkade bostadshus. Här förklarar Le 

Corbusier inte bara de teorier som kortfattat har återgivits ovan utan han presenterar också 

olika projekt för serietillverkade bostäder som han hade utarbetat, och bland vilka just 

projektet Immeubles-Villas. Jag kommer inte här att närmre redogöra för Le Corbusiers 

tankar om stadsplanering, utan endast kortfattat redogöra för hur en immeuble-villa var tänkt 

att fungera. 

 

En immeuble-villa bestod som sagt av ca 120 bostadsenheter staplade på varandra omkring en 

öppen innergård. Med nya tekniker, som centralvärme, rinnande kallt och varmt vatten, kyl 

och dammsugning, skulle tungt kroppsarbete göras överflödigt. I varje immeuble-villa skulle 

det finnas ett kollektivt kök som kunde erbjuda både råvaror och färdiga rätter samt en 

hotellservice som erbjöd tvättning och städning och som tog emot besökare dygnet runt. 

Tjänstefolket, sa Le Corbusier, skulle inte längre nödvändigtvis vara knutna till en familj; utan 

arbeta i skift, som i fabriken. Varje immeuble-villa skulle förutom det individuella 

gymanstikrummet, som fanns i varje bostadsenhet, också ha en gemensam sportanläggning på 

taket, med en 300 m lång löparbana utomhus. En festsal som stod till de boendes förfogande 

skulle också finnas på taket. På innergården fanns tennisplaner och under dessa de 

underjordiska garagen. Dessa stora byggnadskomplex skulle omges av lekplatser och 

idrottsanläggningar, men också av industriellt organiserade jordbruksanläggningar som skulle 

försörja de kollektiva köken. Även det traditionella systemet med husägare och hyresgäster 

skulle avskaffas till förmån för ett system med hyr-köp, där lägenheten köps fri på 20 år. 

 

Almanach de l'architecture moderne 

Denna bok utkom 1926, d.v.s. efter att Parisutställningen hade stängt. Syftet med boken, säger 

Le Corbusier, är att tacka alla som bidragit till att L'Esprit Nouveaupaviljongen hade kunnat 

uppföras på Parisutställningen, d.v.s. i första hand Gabriel Voisin, efter vilken stadsplanen för 

Paris centrum var döpt och som hade bidragit med 25 000 Franc, och Henri Frugès, 
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sockertillverkare från Bordeaux, som hade bidragit med samma summa. Andra företag som 

hade skänkt olika serietillverkade byggnads- eller inredningselement namngavs och 

betackades också. Det verkliga syftet tycks dock vara ett ytterligare försök till att saluföra 

byggnadstypen, då resultatet av Parisutställningen inte hade varit tillfredsställande. Le 

Corbuiser hade väntat sig att hela världen skulle få upp ögonen för den moderna arkitekturen 

och att beställningar från både när och fjärran skulle välla in. Le Corbusier hade också 

hoppats att L’Esprit Nouveaupaviljongen skulle kunna transporteras till en trädgård och bli ett 

riktigt hus, efter utställningens slut. Detta visade sig dock vara omöjligt med tanke på alla 

träden i området som gjorde att byggnaden inte kunde förflyttas.
76

 

 

I boken publicerades också några artiklar som Le Corbusier hade fått utgivna i utländska 

tidningar samt en föreläsning som han hade hållit på Sorbonne i juni 1924 samt utdrag från 

böckerna Urbanism och Art Décoratifs d'aujourd'hui. Man skulle kunna säga att boken är en 

sammanfattning av de idéer som har utvecklats mer djupgående i Vers une architecture och de 

två ovan nämnda böckerna. Le Corbusier presenterade också i boken de villor som han hade 

byggt i Parisområdet. L'Esprit Nouveaupaviljongen beskrevs också ingående med information 

vilka material och tekniker som har använts. Här preciserades bl.a. att byggnaden var byggd 

på en stomme av armerad betong och att väggarna bestod av Solomit, en sorts plattor av 

sammanpressad halm på en metallstomme. Dörrarna var skjutdörrar i aluminium som tog 

minimal plats och de industriellt tillverkade elementen, som t.ex. ljusramperna avsedda för 

skyltfönster och fönsterkarmarna för industribyggnader. Här förklarades också vissa detaljer 

som kan ses som uppseendeväckande, som t.ex. att trädet som växer tvärs igenom paviljongen 

endast var ett resultat av att träden i området inte fick röras och att den ömsom i fasaden, 

ömsom på insidan synliga betongstommen berodde på bristande finansiering: Budgeten räckte 

helt enkelt inte till för både inner- och ytterväggar. Det är även här som Le Corbusier 

beskriver vilka färger som har använts. Han betonar också att paviljongen ursprungligen var 

avsedd att efter utställningens slut transporteras och placeras i en trädgård och på så sätt bli en 

riktig villa. Detta visade sig dock omöjligt då träden hindrade att byggnaden kunde förflyttas. 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen i pressen 

 

Le Corbusier hade som sagt stora förväntningar på Parisutställningen och han väntade sig att 

immeuble-villaprojektet skulle slå igen och leda till stora beställningar. Resultatet måste 

därför ha varit en besvikelse, då det inte ledde till några beställningar alls och då L'Esprit 

Nouveaupaviljongen endast gav upphov till spridda kommentarer i pressen. I de två största 

franska arkitekturtidningarna, La Construction moderne, som kom ut en gång i veckan och 

L'Architecte, som gavs ut en gång i månaden, finns paviljongen endast utsatt med namn på 

kartan över utställningsområdet som båda tidningarna publicerade i samband med 

utställningens öppnande. Därutöver nämndes byggnaden överhuvudtaget inte, under perioden 

maj till december 1925 även om ett stort antal utställningspaviljonger presenterades med ett 

flertal bilder och detaljerade beskrivningar. Dock kan man nämna att böckerna Urbanism och 

Arts Décoratifs d'aujourd'hui fick utmärkta recensioner i båda tidningarna. Urbanism 

tillägnades en hel sida i L'Architecte, och även om artikelförfattaren var tveksam till en alltför 

utvecklad serietillverkning som kunde leda till enformighet så ser han ända projektet som 

intressant.
77

 I La Construction moderne tillägnas Arts Décoratifs d'aujourd'hui en notis under 

rubriken « Bibliographie ». Artikelförfattaren ansåg att även om vissa idéer kunde skaka om 
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"våra tankevanor" så "strålar de av användningsbara ljuspunkter".
78

Byggnaden fick lite mer 

uppmärksamhet i tidskrifter som var inriktade på konst i allmänhet, men ingenstans finns den 

publicerad på bild och nämns oftast endast kortfattat, vanligtvis som ett av få exempel på 

verkligt modern arkitektur. I Art & Décoration, som har underrubriken "Revue mensuelle 

d'art moderne", d.v.s. en tidskrift som utkommer varje månad om modern konst, kritiserade 

man utställningen redan från början, som vi har sett ovan. Le Corbusiers idéer från Vers une 

architecture presenteras dock som föredömliga, men detta skrevs i maj, med andra ord ca två 

månader innan L'Esprit Nouveaupaviljongen hade invigts.
79

 Lite längre fram i samma volym 

räknas dock L'Esprit Nouveaupaviljongen upp som ett av få undantag som visar upp en 

arkitektur som inte bara är utställningsarkitektur utan också skulle kunna vara “riktiga” 

byggnader, men det är troligt, med tanke på att artikeln finns i volymen januari t.o.m. juni, att 

byggnaden fortfarande inte hade öppnat för allmänheten.
80

 I L'amour de l'art, som 

tillsammans med Art & Décoration tycks vara en av de mer progressiva konsttidskrifterna, 

nämns L'Esprit Nouveaupaviljongen tillsammans med Perrets teater, Mallet-Stevens två 

paviljonger och URSSs paviljong som den "enda byggnaden på hela utställningen som kan 

sägas vara modern".
81

 Det moderna definieras här som något som fyller sin funktion både på 

ett praktiskt och på ett estetiskt plan. I La Revue de l'art ancien et moderne (där man hävdade 

att Sovjetunionens paviljong var en stiliserad giljotin) räknades L'Esprit Nouveaupaviljongen 

återigen upp tillsammans med Perrets och Mallet-Stevens byggnader som tillhörande den 

moderna falangen, de som har "anpassat sig, utan någon övergångsperiod, till den triumferade 

machinismen och som inreder våra hem med en stil hämtad från bilen och flygplanet". 

L'Esprit Nouveaupaviljongen beskrivs här som "un temple à la nudité", d.v.s. "ett tempel till 

nakenheten".
82

 Längre fram i samma tidning nämns också paviljongen i en artikel tillägnad 

måleriet på utställningen, då verk av Braque, Ozenfant och Léger prydde L'Esprit 

Nouveaupaviljongens väggar.
83

 I Gazette des Beaux Arts nämns byggnaden återigen i samma 

andetag som Mallet-Stevens turist- och upplysningspaviljong i ett resonemang om 

användandet av armerad betong och de massiva och avskalade former som det ger upphov till. 

Mallet-Stevens torn beskrivs som "magert och torrt" medan Le Corbusier "använder, utan 

nåd, abstrakta och avskalade former”.
84

 Detta är dock inte en direkt negativ kritik, när man ser 

det i sitt sammanhang. Författaren tycks istället se Le Corbusier och Mallet-Stevens som de 

mest konsekventa när det gäller att ge form åt detta nya material. 

 

Resumé av Uno Åhréns artikel "Brytningar" 

 

Uno Åhréns artikel om Parisutställningen 1925 behandlar i första hand interiörerna, 

rumskonsten, som han kallar det, vilket är naturligt då han skriver för Svenska 

Slöjdföreningens Tidskrift.
85

 Han berör endast kortfattat utställningsarkitekturen i sin helhet 

och beskriver den då som "bråte av byggnader och varor", utan organisation och översikt. Till 

sin besvikelse kan han också konstatera att även inomhusmiljöerna uppvisar samma brist på 

klarhet och logik, samt att det mesta tycks höra till en förgången tid. Rummen som visades 
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upp på utställningen upplevde han som instängda och kvävande. Vad han särskilt vände sig 

emot är just att tingen hade formats utifrån formgivarens fria fantasi, där allt tycktes vara 

tillåtet och att inredningarna var komponerade som helheter där de olika elementen hörde ihop 

och mönster gick igen i både väggar, möbler och textiler. Han efterlyste en viss behärskning 

från formgivarnas sida: "Det är absolut ingen verkligt modern känsla i att köra med öppen 

ljuddämpare, när man kan åka tyst", skriver Åhrén. 

 

Åhrén längtade istället efter ljus, rymd och frihet samt ting som helt enkelt har formats utifrån 

funktionen och som inte försöker visa upp någon påklistrad konstnärlighet i form av rika 

dekorationer och ornament. I en stor del av artikeln förklarar Åhréns sin syn på den nya tidens 

former, som jag inte har för avsikt att gå in på närmare här. När han återkommer till 

Parisutställningen, börjar han med att konstatera att det man ser som modernt är detsamma 

över hela Europa, men att detta kommer endast undantagsvis till uttryck på Parisutställningen. 

Det mesta av arkitekturen kategoriserar han som "okonstnärligt", vilket bör förstås som något 

kraftlöst och tungt, men som inte definieras närmare. Det mesta av det som trots allt visade 

upp en viss konstnärlighet upplevde Åhrén som inaktuellt och tråkigt, och hit räknade han 

också den överväldigande delen av den franska produktionen. Han jämför de franska 

interiörerna med en "dam av släktet nouveaus richs" som för att visa att hon har råd, sätter på 

sig alla sina smycken samtidigt. 

 

Det finns dock några få undantag, "några aktningsvärda men ofullgångna försök till 

saklighet", som han uttrycker det. Hit räknar han Auguste Perrets teater som han ser som "en 

vederhäftig konstruktivitet, en manlig redbarhet" och en "hälsosam betydelse för det 

modernas utveckling" i Frankrike. I Mallet-Stevens turist- och upplysningspaviljong ser han 

en "klarhet" och "en ren komposition", men den är inte fullt övertygande "när man har haft 

tillfälle att se hur lätt arkitekten faller tillbaka på ett ytligt "modernt" flygplansmanér utan 

varje funktionell mening". 

 

Den enda ljuspunkten på utställningen i Åhréns ögon var L'Esprit Nouveaupaviljongen: "Den 

enda som visade en verklig känning med en ny tid". Han menade här att Le Corbusier har 

utgått från rent praktiska frågor för att utforma både byggnaden och inredningen. Han går inte 

närmare in på immeuble-villasprojektet, utan beskriver endast mycket kortfattat L'Esprit 

Nouveaupaviljongen som en "sektion ur en förstadstyp av sammanbyggda "immeuble-villas". 

Han hänvisar till, och rekommenderar, Vers une architecture och Urbanism. Vad Åhrén 

uppskattar är att det fanns "fri rymd att röra sig i"..."ljus och frisk luft efter behag", samt att 

"funktionerande" och "smyckande" var radikalt särskilda, liksom de fria golvytorna som 

kunde möbleras efter behag. Han är dock lite tveksam till användningen av de fristående 

skåpen som delar upp det stora vardagsrummet i mindre utrymmen med olika funktioner, 

"åtminstone för ett folk av mindre sällskaplig läggning än det franska" men tror ända att det 

skulle kunna vara en "lösning av osökt anpassning för modern läggning". Åhréns enda 

förbehåll var möbleringen. Han ser det som ett lite dåligt tecken om man, liksom Le Corbusier 

och Pierre Jeanneret, försöker "upphöja teknisk apparatur till heder och värdighet av 

smyckande ting." Han syftar här på det konsekventa användandet av industritillverkade ting 

som visades upp som husgeråd i L'Esprit nouveaupaviljongen men som ursprungligen var 

tillverkade som laboratorieutrusning. 

 

Jag kommer inte närmare att gå in på hur Åhrén såg på de andra deltagande ländernas bidrag 

till utställningen, men det är intressant att notera hur Åhrén beskriver den svenska 

avdelningen, som han för övrigt ser mycket positivt på: "Man har det intrycket att vi verken 

äro före eller efter vår tid- vi äro med den". På samma sätt beskrivs i Frankrike arkitekturen 
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och konsthantverket som man, till skillnad från det som räknades till det moderna, såg som en 

"samtida" produktion, vilket var den dominerande stilen på Parisutställningen. 

 

Avslutningsvis konstaterar Åhrén att den franska rumskonsten ligger långt efter de flesta 

länder i Europa och att detta till viss del beror på att man inte i första hand "riktar sig mot den 

praktiskt viktiga massproduktionen" utan istället "inskränker sig" till att producera unika 

konstobjekt avsedda för lyxkonsumtion. 

 

 

Diskussion 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen var ett förverkligande av de arkitekturteorier som Le Corbusier 

redan hade beskrivit i boken Vers une Architecture. Le Corbusiers syfte med L'Esprit 

Nouveaupaviljongen var att visa upp det moderna livet i sin helhet, inte bara en bostad, en 

"machine à habiter" utan just en helhet som sträcker sig från minsta lilla husgerådsartikel inne 

i hemmet till gatan och staden utanför. Han illustrerade detta med en modell i full skala av en 

bostadsenhet, inredd som ett riktigt, modernt hem och en utställning som visar den moderna 

staden i form av dioraman, kartor och ritningar. Att producera ett stort antal bostäder, som 

dessutom skulle uppfylla krav p att vara hygieniska, åt en växande stadsbefolkning var ett av 

de största samhällsproblemen under perioden och Le Corbusiers stadsplaner och bostadshus 

var ett direkt svar på dessa problem. Hemmet som L'Esprit Nouveaupaviljongen 

representerade var dock inte ett hem avsett för den stora massan även om Le Corbusier 

hävdade att det var ämnat för den "ordinäre mannen". Ett tecken på att Le Corbusier snarare 

vände sig till de mer välbeställda i samhället var sovrummet som låg i direkt anslutning till 

köket men tydligt separerat från det i övrigt öppna rummet i bottenvåningen. Det är svårt att 

se detta rum som något annat än en pigkammare. Det mesta i L'Esprit Nouveaupaviljongen 

var serietillverkat och av enkla material för att demonstrera hur byggnadskostnaderna skulle 

kunna reduceras. Den var samtidigt en standart, en standardform, som kanske skulle kunna 

förfinas ytterligare, men som redan kunde börja serietillverkas. 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen var en "machine à habiter", ett praktiskt och bekvämt hem men, 

eftersom Le Corbusier såg det funktionella endast som en grundförutsättning för arkitekturen 

var byggnaden också, och kanske framförallt, ett sätt att visa upp en ny, modern estetik, som 

byggde på rena geometriska former, strama linjer och harmoniska proportioner. Arkitekturen 

behövde inga påklistrade utsmyckningar, utan förlitade sig helt på dessa enkla medel för att 

påverka betraktaren på ett känslomässigt plan. Detta kommer, som jag ser det, till uttryck i 

sådana detaljer som att takhöjden var olika i olika delar av byggnaden: Den öppna rumsplanen 

i bottenvåningen förstärks t.ex. enligt min mening av den dubbla takhöjden och känslan av 

öppenhet och rymd måste ha varit påtaglig. Likaså kan den minimala balkongen vara ett sätt 

att skapa upplevelser om man tänker på att den var avsedd att s.a.s. sväva 15 meter, eller mer, 

över marken. Även den relativt svävande gränsen mellan ute och inne, och kontrasten mellan 

öppet och stängt skapade effekter vars syfte det var att beröra betraktaren på ett mer 

känslomässigt plan. 

 

Jag ser även trädet på terrassen, som så radikalt bryter med byggnadens rena, strama 

formerna, som ett sätt att överrumpla och förvåna betraktarna, även om Le Corbusier själv 

avfärdar det med några ord som en rent teknisk lösning, nästan som ett nödvändigt ont. Det 

förefaller dock ha varit möjligt att finna en annan, enklare lösning, men Le Corbusier har ändå 

valt att "bygga in" trädet i byggnaden och skapade på så sätt en frisk fläkt av fantasi i den i 

övrigt så strama och förnuftigt utformade byggnaden. Trädet blir något som drar till sig 
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blicken, något som fångar betraktarens uppmärksamhet och det är också trädet, som definitivt 

gör L'Esprit Nouveaupaviljongen till en utställningsbyggnad och inte till ett riktigt hus. En 

utställningspaviljong är till för att dra till sig blickar och väcka uppmärksamhet, vilket trädet 

bidrar till. Samtidigt är det också vad som rent fysiskt binder L'Esprit Nouveaupaviljongen till 

utställningsområdet, som gör det omöjligt att bara forsla bort byggnaden som Le Corbusier 

hade hoppats kunna göra efter utställningens slut. Trädet bidrar också till att betona att den 

inbyggda terrassen skulle fungera som en hel liten trädgård: I L'Esprit Nouveaupaviljongen 

var terrassen en trädgård på riktigt, där det växte ett helt träd! 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen, som på alla sätt var modern och sågs som modern, tillhörde 

ändå i utställningssammanhang en etablerad tradition i det att man brukade visa upp 

mönsterbyggnader och nya typer av bostäder på världsutställningarna. Här närmar sig L'Esprit 

Nouveaupaviljongen också de byggnader som utgjorde den franska byn och vars syfte var att 

visa upp konkreta byggnader, som en skola, en restaurang, ett allhus, ett bageri, o.s.v. i olika, 

moderniserade regionala stilar, vilket var den formen av arkitektur som förespråkades för 

återuppbyggnaden av de krigshärjade områdena som fortfarande pågick vid tiden för 

Parisutställningen. Rent stilmässigt var dock den regionala arkitekturen, som tog fasta på 

regionala särarter, rena motsatsen till den moderna arkitekturen som i stället ville skapa 

massproducerbara standardformer som kunde användas överallt. 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen skilde sig överhuvudtaget markant från den dominerande stilen 

på utställningen även om det rent stilmässigt fanns ett fåtal andra byggnader som kunde 

räknas som moderna. Av de publicerade bilder som finns tillgängliga i de tidningar som jag 

har studerat har jag kunnat räkna sammanlagt sju paviljonger (av sammanlagt flera hundra 

olika utställningsbyggnader) som visar tydliga modernistiska drag, varav två samtidigt har en 

kornisch, vilket måste ses som ett tydligt klassiskt element: Auguste Perrets lilla 

bokhandelspaviljong och den danska porslinsfabrikens paviljong. Auguste Perrets teater och 

Rob Mallet-Stevens turist- och upplysningspaviljong uttrycker moderniteten på ett annat sätt: 

i räta vinklar, strama linjer och rena ytor. Ljuset, som i de tidigare nämnda paviljongerna 

flödade in genom stora fönster, blir här endast påtagligt från insidan, då båda dessa byggnader 

släpper in ljuset genom stora takfönster. 

Den mest uppseendeväckande byggnaden på utställningsområdet bör ha varit Sovjetunionens 

paviljong. Man kan även notera att den hade en mycket central placering på 

utställningsområdet. Liksom de övriga nationella paviljongerna låg den längs Cours la Reine, 

men också bara ett tiotal meter från huvudstråket som löpte mellan huvudentrén och 

Alexandre III-bron. Även de andra byggnaderna som jag har räknat som moderna hade 

centrala placeringar: Mallet-Stevens turist- och upplysningspaviljong låg direkt innanför 

huvudentrén och Perrets teater direkt intill utställningens absoluta prestigepaviljong, den 

franska ambassaden. Bokhandeln och porslinsfabrikens paviljong var båda kommersiella 

paviljonger och var därför belägna på L'Esplanade des Invalides. 

L'Esprit Nouveaupaviljongen hade inte samma framträdande placering, men att hävda att den 

var undangömd tycks överdrivet. Den låg förvisso längst bort i ett litet parkområde, men 

parken är verkligen liten och paviljongens huvudfasad bör ha varit synlig från Cours La 

Reine, mellan Arts Décoratifs-elevernas paviljong och Generalkommisariatet. Man kan också 

konstatera att den är placerad i samma område som flera andra tidskrifter och att två andra, 

förvisso mindre paviljonger var placerade i L'Esprit Nouveaupaviljongens direkta närhet. 

 

Parisutställningen var ett stort evenemang och i pressen publicerades artiklar som 

presenterade olika aspekter av utställningen under hela utställningsperioden maj t.o.m. 

november. "Det moderna" var en central och ständigt återkommande diskussion, och, liksom 
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det var synligt i utställningsarkitekturen hade man också inom journalist- och kritikerkåren 

mycket olika uppfattningar om vad som var modernt. Somliga såg hela utställningen som ett 

uttryck för den nya tiden, medan andra var mer selektiva och räknade endast L'Esprit 

Nouveaupaviljongen och Sovjetunionens paviljong tillsammans med Auguste Perrets och 

Mallet-Stevens byggnader som moderna. August Perret och Mallet-Stevens var de som 

räknades till de moderna som fick mest uppmärksamhet och beröm. Deras byggnader sågs 

som otvivelaktigt moderna och man framhöll att de var både funktionella och estetiska och 

det i all enkelhet, utan onödiga tillägg. Dessa byggnader finns också avbildade i flera 

sammanhang, även om endast Perrets teater har tillägnats en egen artikel i tidningen 

L'Architecte. Bland dessa moderna byggnader var det endast Sovjetunionens paviljong som 

faktiskt kritiserades, de övriga, omtalades endast i positiva ordalag. Sovjetunionens paviljong 

var också den enda byggnaden på hela utställningen som har tillägnats en artikel på fem 

helsidor, även om artikeln var helt igenom negativ. 

 

Om Sovjetunionenspaviljong drabbades av negativ kritik, skulle man kunna säga att L'Esprit 

Nouveaupaviljongen drabbades av tystnad. De referenser som angetts tidigare är vad som 

totalt har skrivits om L'Esprit Nouveaupaviljongen i sammanlagt åtta tidskrifter, varav två 

riktade sig speciellt till arkitekter! Den totala uppmärksamheten som tillägnades L'Esprit 

Nouveaupaviljongen i fransk press under perioden maj till december kan med andra ord 

sammanfattas på några rader. I arkitekturtidningarna nämns byggnaden som sagt var endast 

vid namn på kartorna som publicerades över utställningsområdet i maj-numren, men det är 

också allt. En rimlig förklaring till detta är att L'Esprit Nouveaupaviljongen inte invigdes 

förrän den 10 juli. När man direkt efter utställningens öppnande i slutet av april, gav en 

översikt över utställningsområdet var L'Esprit Nouveaupaviljongen inte mer än en 

byggarbetsplats, varför den helt enkelt förbisågs. I de kommande numren presenterade man 

endast ett urval av utställningens paviljonger, och tydligen, bortsett från Perrets teater och den 

danska porslinsfabrikens paviljong, ansågs de moderna byggnaderna inte vara tillräckligt 

intressanta för att figurera i sådana sammanhang. Detta bör troligen inte heller ses som någon 

form av boycott mot modern arkitektur om man ser till hur liten del av 

utställningsarkitekturen som kan räknas som modern.  

Att förklara tystnaden runt L'Esprit Nouveaupaviljongen med dess undangömda placering, är 

enligt min mening inte fullt övertygande, dels då byggnaden, enligt min bedömning, var fullt 

synlig men också eftersom skribenter från samtliga konstinriktade tidningar hittade dit och 

skrev om den. 

 

Man kan konstatera, utifrån de få artiklarna i konsttidskrifterna som överhuvudtaget nämnde 

L'Esprit Nouveaupaviljongen att den förekom nästan uteslutande tillsammans med andra 

moderna byggnader på utställningsområdet och att Le Corbusier, tillsammans med Mallet-

Stevens sågs som de mest radikala modernisterna. 

 

I Sverige skrevs det om L'Esprit Nouveaupaviljongen i totalt tre tidningar, varav endast en är 

jämförbar med de franska tidningar som har studerats. Uno Åhrén var dock i sin artikel i 

Svenska Slöjdföreningens Tidskrift mycket positivt inställd till L'Esprit Nouveaupaviljongen 

och faktum är att byggnaden tillägnas minst lika mycket utrymme i denna enda artikel som i 

sammanlagt åtta tidningar under en sex månadersperiod i Frankrike. Åhrén behandlar i sin 

artikel nästan uteslutande interiörer, men det är troligt, med tanke på att han såg 

utställningsarkitekturen som "bråte", att hans uppfattning om byggnaderna inte var nämnvärt 

annorlunda. Åhrén ser L'Esprit Nouveaupaviljongen som den enda verkligt moderna 

byggnaden på utställningen. Det är knappt att Auguste Perrets och Rob Mallet-Stevens 

byggnader finner nåd i Åhréns ögon och Sovjetunionens paviljong nämns överhuvudtaget inte 
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i Åhréns text. Möjligen skulle det kunna vara just den paviljongen han syftade på när han 

säger att det inte finns något modernt med att "åka med öppen ljuddämpare". I sådana fall 

intar han samma position till Melnikovs paviljong som den franska tidningen L'Architecte, 

som också ansåg att den var modern på ett överdrivet och uppseendeväckande sätt. Likaså är 

det möjligt att det är de vertikala betongplattorna i Mallet-Stevens turist- och 

upplysningspaviljong som Åhrén ser som ett "ytligt modernt flygplansmanér utan funktionell 

mening" och som gör att Mallet-Stevens nätt och jämt, enligt Åhréns kriterier, kan 

kvalificeras som "modern". 

 

Det är tydligt att Åhrén var väl insatt i samtidens arkitekturdebatt och att han hade en uttalad 

positiv inställning till både den moderna arkitekturen och den moderna heminredningen. Han 

tycks dock i första hand ha fått influenser från Tyskland, då han gång på gång definierar "det 

moderna" som "sakligt" och "funktionellt. Man kan här notera att för Le Corbusier var det 

funktionella endast en grundförutsättning för formen, och inte vad som slutgiltigt skulle 

avgöra formen, det estetiska var med andra ord överordnat det funktionella. På samma sätt 

blir det tydligt att både Mallet-Stevens och Melnikov har sökt att uttrycka det funktionella 

med en estetiskt tilltalande form och utan att för den skull falla tillbaka på ytliga dekorationer 

vilket gör att deras byggnader måste ses som moderna. 

 

Däremot framhåller Åhrén också vikten av serietillverkning för att skapa billiga, funktionella 

och estetiska produkter för den breda allmänheten. Om man ser serietillverkning som ett 

kriterium utifrån vilket det moderna kan definieras, framträder L'Esprit Nouveaupaviljongen 

däremot som den enda moderna byggnaden, då L'Esprit Nouveaupaviljongen i sig kan ses 

som en demonstration för serietillverkning. Dock är det samtidigt svårt att ta serietillverkning 

i beaktande när man berömmer byggnader som inte är mycket vanligt förekommande, som 

bostadshus eller kanske affärshus. Teatrar och utställningspaviljonger är knappast en typ av 

byggnad som kan serietillverkas, varför serietillverkning heller inte kan utgöra ett kriterium 

utifrån vilket det moderna kan kategoriseras. Enligt min mening finns det därför all anledning 

att nyansera Uno Åhréns åsikt att L'Esprit Nouveaupaviljongen var den enda moderna 

byggnaden på utställningsområdet även om de moderna byggnaderna endast utgjorde en 

obetydlig del av den totala utställningsarkitekturen. 

  

  

Sammanfattning 

 

L'Esprit Nouveaupaviljongen var en demonstration, eller en konkretisering, av de idéer som 

Le Corbusier gav uttryck för i boken Vers une architecture, d.v.s. både vad gällde det tekniska 

och det estetiska. Det var samtidigt en utställningspaviljong, och inte en riktig bostad, och 

som sådan tillhörde den en etablerad tradition från Världsutställningarna som ofta visade upp 

olika mönsterbostäder. L'Esprit nouveaupaviljongen var en av sju byggnader som jag har 

kunnat identifiera som moderna på ett utställningsområde med hundratals byggnader. Dessa 

byggnader var på intet sätt undangömda utan många hade t.o.m. framträdande placeringar. 

L'Esprit Nouveaupaviljongen hade en något avsides placering, men den var, från att den hade 

invigts ca två månader efter utställningens öppnande, fullt synlig och definitivt placerad på 

själva utställningsområdet. I den franska specialiserade pressen gav L'Esprit 

Nouveaupaviljongen upphov till några spridda kommentarer och nämndes vanligtvis i samma 

andetag som Rob Mallet-Stevens och Auguste Perrets byggnader som exempel på modern 

arkitektur. Byggnaden nämns överhuvudtaget inte i någon av de två arkitekturtidningar jag 
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har studerat, men jag ser det som rimligt att detta kan bero på att byggnaden var under 

uppbyggnad när de övergripande reportagen från utställningen publicerades. Av de moderna 

byggnaderna var det endast Auguste Perrets teater som tillägnades en artikel i tidningen 

L'Architecte och den danska porslinsfabrikens paviljong som presenterades i La Construction 

Moderne. 

 

I Sverige fick L'Esprit Nouveaupaviljongen heller inte så mycket uppmärksamhet, även om 

Uno Åhrén hyllade den i sin artikel om Parisutställningen i Svenska Slöjdföreningens 

Tidskrift. Här gavs också L'Esprit Nouveaupaviljongen ungefär lika mycket utrymme som i 

de franska konsttidningarna tillsammans. Vad som skiljer Uno Åhréns åsikter från dem som 

kommer till uttryck i den franska pressen är framför allt att Åhrén ser l'Esprit 

Nouveaupaviljongen som den enda moderna byggnaden på utställningsområdet. Om man 

katalogiserar det moderna utifrån de idag vedertagna kriterierna: enkla former, strama linjer 

och stora fönster, kan man konstatera att det fanns ett fåtal andra byggnader på 

utställningsområdet som måste ses som moderna. Om man däremot, som kanske Åhrén gör, 

också tar serietillverkning av byggnader eller byggnadsdelar i beaktande, måste L'Esprit 

Nouveaupaviljongen däremot ses som den enda moderna byggnaden. Detta kriterium för 

modernitet problematiseras dock av att det endast kan tillämpas på byggnader som kan 

produceras i stora upplagor, vilket inte är fallet med enstaka utställningspaviljonger. 
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