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INTRODUKTION 

I John Poulsens artikel om industiudstillingerne 
blev behandlet h side af industrialismens d&: 
Ihene fra fortiden, stukken, ornamenteme. Her 
skal en anden side af industnalisenngens formgiv- 
ning tages op: fwktionalirmen. FWonahmen  
var ment som en a n t i d ,  uden ornamenter og 
forsiringer og anden udsmykning som ud fra den 
funktionelle bmgsimtemnelse var overtidg. 
Derved blev funktionalismen pA wods af intentie 
neme om at være en i k k e 4  en stil og som en- 
hver anden stilretning udtryk for en ideologi. 
Funktionalismen er i sin negation udtryk for en 
accepterende ideologi med filosofisk udgangs- 
punkt i positivismen og materiel basis i hnjkapita- 
limen. Æstetik som seivstændig inpirationskiide 
og norm var bandlyst, form skulle være lig funk- 
tion. 

Pdowski kritiserer dette funktionalistiske 
credo, idet hun pA flere forskellige mader rejser 
spmgsmlllet funktion/bnigsværdi for hvem, til 
hvis nytte? Funktionalismen er i en vis ud- 
strækning identisk med det, der kan kaldes 
teknisk æstetik, dvs. den bevidste udvikling af 
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teknikken og udfornming af det produkt, der 
fremstilles ved hjælp af teknikken. Denne tek- 
niske æstetik har rod i det forrige Arhundredes 
ingeniwkunst - broer, jernbanestationer, hder  
- der anvendte materialer som jern, s td  og glas. 
Denne æstetik og teknik blev i begyndelsen an- 
vendt i fabrikationen af produkter til den dag- 
lige husholdning tillige. Men den fandt ogsa 
indpas i anden produktion pA grund af den ra- 
tionelle produktionsmAde, de enkle former, 
der var mlllet, hvorved der muliggjordes en 
mere intensiv sarnlebhdsproduktion. 

Funktionalismen vandt da ogsA indpas i fas- 
cismens fabriksarkitektur som et produktions- 
fremmende element (jf. Bent Fausing Faniim- 
t~omformer p. l02 ff, afsnittet »Arbejdets 
sk&ed«), selv om man ellers generelt inden 
for den fascistiske arkitektur prioriterede andre 
svulstigere arkitekturformer (if. Berthold Hinz 
bidrag om »Fascistisk æstetik« s. 342 ff.). 

Pdowski tager i tilknytning til funktionalis- 
mens vægring mod ornamenter af nogen som 
helst art spmgsmaet om det asketiske 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.


	Button1: 


