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Postmodernismen i de forskellige kunstarter var emnet ved en debataf- 
ten den 22. november sidste år på Arhus Universitet. Carsten Thau gav 
i sit oplæg en oversigt over bevægelsen fra modernisme til postmodernis- 
me i arkitekturen. Det er en båndudskrift af dette oplæg, der her bringes 
i let revideret og forkortet form. 

Red. 

I det falgende skal jeg forsage at give en definiton af den arkitektur, 
der falger efter modernismen. Jeg vil gare det ved farst at diskutere, 
hvad modernismen er i arkitekturen, ved at karakterisere »den mo- 
derne bevægelse« eller »funktionalismen«, som vi kalder den, ud fra 
grundlzggende begreber som stil og funktion og ud fra dens politiske 
dimension og dens forhold til Det mtetisk Moderne. Derefter vil jeg disku- 
tere to hovedtendenser i det postmoderne opgar med funktionalis- 
men, dels den såkaldte nyrationalisme, dels den amerikanske postmoder- 
nisme. 

Renselsen 

Det moderne gennembrud i arkitekturen, som i hovedsagen omfatter 
den tyske Rauhaus-funktionalisme, den hollandske de Stijl og Le Corbu- 
siers atelier i Frankrig, - stramninger som har deres store tid i 
192OYerne, - er på mange måder przget af en renselses-figur, et fors~g  
på at viske tavlen ren. Man faler, at man ikke kan komme videre med 
det formsprog og den form for eklekticisme, som kendetegnede arki- 
tekturen i slutningen af det 19. århundrede. De billeder, ornamenter, 
symboler osv., som indgik i arkitekturen i den periode, vi kalder 
Stilfomirringen eller Historismen, opfattes som nedsunket kulturgods, 
der ikke lzngere har nogen udsigekraft. Derfor betoner det moderne 
gennembruds arkitekter s t ~ r k t  uddrivelsen af ornamentet fra arkitek- 
turen. Wiener-arkitekten AdolfLoos siger således, at ~ f r a v z r  af orna- 
menter er et tegn på åndelig kraft«, filosoffen Ernst Bloch taler om 
»hadet til de Romanske banegårde, de Gotiske posthuse, hadet til de 
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