Den glemte arkitekt

Arkitekten J.O. von Spreckelsen (1929-87) er næsten glemt i
Danmark og Frankrig. I 1983 vandt han konkurrencen om den
yderste del af La Défense vest for Paris. Hans Kube regnes i dag
for en af Frankrigs fineste bygninger. Den afslutter Paris’
historiske akse. Imponerende for en arkitekt, der, som han sagde,
kun havde bygget ”fire kirker og mit eget hus”. Han og præsident
Mitterrand mødtes ofte om projektet og blev venner. Men
frustreret over politisk betingede ændringer forlod Spreckelsen
i juli 1986 sit livsværk. Et halvt år efter døde han af kræft. Han så
aldrig den færdige bygning. Der er derfor grund til at fortælle
om manden bag et af verdens mest ikoniske bygningsværker.
Det gør Dan Tschernia i biografien, der udkommer op til 30-årsjubilæet for indvielsen af Kuben den 14. juli 1989. Titlen – Spreck
– er, hvad Spreckelsen blev kaldt af kolleger og studerende på
Kunstakademiets Arkitektskole i København, hvor han var professor.

DAN TSCHERNIA
Dan Tschernia arbejdede på den danske ambassade i Paris, da
Spreckelsen vandt, og fulgte hans arbejde. Senere producerede
han for DR et program om Spreckelsens kirker og Kuben.
Spreck er baseret på optagelser lavet til udsendelsen, forfatterens egne erindringer og interviews med slægtninge og andre –
danskere og franskmænd – der kendte ham. Der fortælles også
om pinlige forsøg på efter Spreckelsens død at frakende ham
ophavsretten til Kubens arkitektoniske udtryk. Det er første gang,
der gives en samlet skildring af Spreckelsens liv og værk.
De fleste af bogens billeder er taget af Heine Pedersen, en af
Danmarks mest velrenommerede fotografer. Han har en fortid
på nogle af Danmarks bedste medier og har samarbejdet med
en lang række kendte journalister, forfattere og kunstnere blandt
andre Jørgen Leth.
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