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I Moskva är framtiden grön
Den ryska huvudstaden håller på att få en grön ansiktslyftning. Moskva gör just nu en unik satsning på att skapa nya, spektakulära oaser i
staden. Men det är nog ingen slump att politikerna investerar i parker, inte i gator och torg.

Moskva drömmer om stillsamt fiske, vildmarker och björkskog.

E
tt tunt glastak välver sig över musikerna vid scenen i den nya
symfonisalen. Ovanför avtecknar sig en mosaik av ryska
naturlandskap framför Kremls röda murar. Stäppens trädlösa

slätter breder ut sig framför de guldskimrande klostren i norr, taigans
barrskogssilhuett skymmer fabrikerna på andra sidan floden, och
tundrans sköra mossor och halvgräs sträcker sig bort mot
Vasilijkatedralens lökkupoler. Myrmarkerna speglar klostren i sina
mörka vattenblänk, och vintertid syns snötäckta katedraler inifrån en
blommande äng, täckt av en välvd glashinna.

Om två år ska allt detta vara verklighet, alldeles intill Röda torget. Vid
Zaryadye, ett av Moskvas äldsta områden kantat av kloster och gods
från 1500-talet, i en tät skog av byggkranar byggs en park som med sin
drömska vildmarksfuturism kommer att göra anspråk på rollen som

stadens främsta signaturprojekt.

– När juryn valde mellan de två finalistförslagen i tävlingen om
parkens utformning, så stod valet mellan en snygg, samtida park, och
en park för det 21:a eller 22:a århundradet – en utmaning i världsklass.
De valde det senare, säger Peter Kudryavtsev som är projektledare för
Zaryadyeparken.

En komplex klimatanläggning ska förse de fyra ryska biotoperna
taiga, tundra, stäpp och myrmark med rätt klimatförutsättningar – ett
spann som sträcker sig från arktisk permafrost till ökenhetta. Under
tunna glasmembran i landskapet placeras publika byggnader som
konsertsal och restauranger. Förslaget är ritat av arkitekterna
Diller+Scofidio/Renfro, mest kända för The High Line Park i New
York, och budgeten satt till 300 miljoner dollar, drygt två och en halv
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miljard svenska kronor.

Från byggkranarna vid Zaryadye anas Krymskayakajen längre
ner längs floden. Våren 2014 var det en otillgänglig och öde
asfaltsträcka, omgiven av taggtrådsstängsel. Fyra månader senare
hade platsen förvandlats till en park. Fullvuxna träd, fontäner och
blommande alliumlökar brer nu ut sig längs floden som om de alltid
funnits där, och de böljande trädäcken är fyllda av människor på
cyklar och rullskridskor. Fler liknande exempel finns. De tre senaste
åren har såväl klassiska trädgårdar som sovjettidens monumentala
rekreationsparker fått omfattande ansiktslyft, samtidigt som helt nya,
enastående moderna parker anläggs. Allt detta i en förbluffande
hastighet.

Peter Kudryavtsevs farfar var stadsarkitekt i Moskva på 1930-talet och
arbetade med den nya stadsplan som antogs 1935 och omformade
staden radikalt.

– Det var en tid av utopiskt tänkande och starka idéer. De breda
ringlederna som fortfarande är väldigt styrande i form och struktur
kom till då, och flodstranden omgestaltades till att bli en sorts fasad
för staden med sina strama kanter. Senare, under min egen barndom,
på 70- och 80-talet, såg det ekonomiska och politiska läget väldigt
annorlunda ut, och arkitektur blev närmast en icke-fråga för staten.

Fram tills nu, när satsningar på landskapsarkitektur hamnar i paritet
med 30-talets grandiosa visioner om skyskrapor och boulevarder.
Zaryadyeparken är resultatet av den internationella arkitekttävling
som hölls 2013. I år hölls ytterligare en tävling som omfattar hela
Moskvaflodens stränder. I det vinnande förslaget, av byrån Project
Meganom, syns de strikta kajerna omvandlade till grönskande
stränder, och mittemot parlamentsbyggnaderna i Kreml sitter en man
och metar i den grunda strandkanten. Detta tycks vara vad Moskva
drömmer om för ögonblicket: stillsamt fiske, vildmarker och
björkskog.

Moskva har nu alltid varit en grön stad. Med en yta som till mer än 40
procent är täckt av grönytor är det en av världens lummigaste
huvudstäder. Den ursprungliga stadsplanen bygger på att tre
skogsklädda kilar skär in genom stadens ringleder och sätter den
omgivande vildmarken i kontakt med stadskärnan, och inne i
centrum finns milslånga gröna promenadvägar. Så varför då alla
dessa parker?

Så här ska det snart se ut längs Moskvaflodens stränder.

Senvintern 2011 låg Gorkijparken som ett sörjigt
översvämningsområde mitt i stan, fyllt av rostande karuseller och
åkattraktioner. Med undantag för flockarna med vildhundar nere vid
floden var parken helt öde. I höga gummistövlar klev parkens nya
förvaltare Sergei Kapkov runt i snösörjan tillsammans med arkitekten
Oleg Shapiro.

Gorkijparken anlades 1928 som en “park för kultur och avkoppling”,
som inskriptionen lyder i entréportalen av stalinbarockt snitt. Sådana
parker uppfördes i mängder runtom i Sovjetunionens alla städer för
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att kanta medborgarnas fritid med skridskobanor, orkesterscener och
strama gräsmattor. På 1990-talet, i spåren av den abrupta övergången
från planekonomi till oreglerad marknadsekonomi, fylldes parken av
diverse åkattraktioner.

– Den februaridagen stod berg- och dalbanorna så tätt att sikten ner
mot vattnet var helt skymd, berättar Oleg Shapiro.

– Folk, ofta med halvkriminell bakgrund, köpte in begagnade
karuseller från Tyskland eller någonstans och ställde upp dem här.
Dels var de livsfarliga att åka i. Dels betalades ingenting till parkens
administration, så trots många betalande besökare gick verksamheten
med förlust.

Sergei Kapkov hade anställts för att få bort den ruffiga karusellskogen
och administrera en upprustning av parken. Till detta behövde han
hjälp, och därför hade han vänt sig till Shapiro, grundare av
arkitektkontoret Wowhaus.

Vid den här tiden var Moskva en stad präglad av hastiga
byggprojekt, där mängder med historiska byggnader hade rivits för att
ge plats åt skyskrapor och kontor. Kapitalet flödade i byggsektorn,
men ingen investerade i den offentliga miljön eftersom det inte gav
någon omedelbar avkastning. Parallellt hade miljontals Moskvabor
för första gången fått möjlighet att äga egna bilar, vilket korkat igen
gatorna med trafik. 2010 blev Sergei Sobyanin ny borgmästare i
Moskva, och såg behovet av en ny agenda för staden. För att få stopp
på de okontrollerade rivningarna rev han upp alla
investeringskontrakt som skrivits för nya byggprojekt, och frigjorde
därmed en ansenlig summa pengar som avsattes för upprustning av
den offentliga miljön.

– Den bakre entrén till Gorkijparken var full med bråte när vi fick
uppdraget att börja arbeta med ombyggnaden. Känslan var att man
gick in via en bakgård. Det första vi gjorde var att rensa upp där, och
markera entrén med en sittplats vid vattnet. Folk började använda de
här ytorna innan de ens var färdigbyggda – det var en helt ny sak att
kunna använda det offentliga rummet på ett så avslappnat vis,
berättar Oleg Shapiro.

Entréavgiften togs bort. Belysningen lagades. Förbudet att vistas på
gräsmattorna upphörde, skira planteringar anlades, ett dussintal nya
kaféer byggdes, och glassen, den sovjetnostalgiska Plombir, fick ett
prickigt omslagspapper specifikt för platsen. Hela förvandlingen har
gått så fort att Wikipedias beskrivning av parken fortfarande visar de
numera bortforslade berg- och dalbanorna.

– Ingen hade nog förutsett vilken succé det skulle föra med sig. Första
vintern som parken höll öppet stod människor i kö i fyra-fem timmar
till den nya skridskobanan. Sergei Kapkov visade sig vara en långt
skickligare administratör än vad de som anställde honom anat. Han
vågade ta djärva beslut, hitta icke-traditionella lösningar. Det blev
tydligt för stadens administration att det var ett lyckat sätt att arbeta
med offentliga ytor, säger Oleg Shapiro.

Kapkov avancerade snabbt till kulturborgarråd i staden. Det
paljettregn av gratis wifi, kaféer och ny infrastruktur som nådde
Moskvas parker under hans ledning kom att kallas kapkovchina –
ungefär “sånt som Kapkov strör ut”. Oleg Shapiros kontor Wowhaus
kom blev samtidigt något av en husarkitekt för de projekt han
initierade.

Dit hör Baumannträdgården, en av få historiska parker som finns
kvar i centrum och en rest av det gamla Moskva med sina stora gods
och tillhörande trädgårdar. Influerad av sin tids franska och engelska
trädgårdsideal lät greve Golitsyn anlägga Baumannträdgården år
1700. I dag ramas den in av ljusa 30-talsbyggnader och äldre
kupolklädda kyrkor, och har i händerna på Wowhaus nyligen
omvandlats till en hipp kvarterspark där färgglada pingisbord,
crosstrainers och kaféer blandas med de ursprungliga
rosenplanteringarna.
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City Farm.

Allt det här har gett ett välbehövligt lyft för Moskvas
vardagsmiljö. Men att tala om det som en satsning på offentliga
platser är missvisande, menar arkitekturkritikern Maria Fadeeva.

– Parkerna är välbehövliga avbrott i en hetsig stad, och viktiga
rekreationsplatser. Men samtidigt är de kontrollerade, både till form
och innehåll. En verkligt offentlig plats tål interaktion och politiska
budskap. Typiskt sett är det torg och gator, inte parker. I det avseendet
kan man se Zaryadyeparken som ett sätt att omgärda Kreml med icke-
politiska områden, i parkform.

Längre österut ligger VDNKh – en förkortning som ungefär kan
översättas till “utställning av den socialistiska ekonomins
åstadkommanden”. Området började byggas på 1930-talet, och fyller
en yta på drygt 300 hektar med enorma, tempelartade byggnader där
sovjetstatens olika näringsgrenar hyllas. En säregen värld, som länge
legat i slumrande förfall.

Vintern 2013 användes många av paviljongerna ännu för försäljning
av mattor, damunderkläder eller billig armenisk konjak serverad i
plastglas med torkat renkött som tillbehör, och vid slafsiga skjutbanor
gick det att skjuta prick på plåtburkar. Två år senare är det mesta av
detta försvunnet. De nya kaféerna som brett ut sig i skuggan av de
sovjetiska templen serverar fiskburgare (vilket verkar vara den
absoluta trendrätten i Moskva 2015 – de är överallt), grillade
tigerräkor, cappucino, smoothies och sandvitchi. Inget renkött, ingen
konjak. En armada av pastellfärgade, vespaliknande metallvagnar
med kromade bokstäver i en sorts påhittad retrodesign säljer
majskolvar, glass och sockervadd.

VDNKh var i grunden ämnat som ett pedagogiskt projekt; en sorts
lärobok i fullskaleformat dit medborgare från hela den väldiga
rådsrepubliken kunde resa på studiebesök och lära sig om rymdfärder
och grisuppfödning. I norra delen av parken har en samling eleganta
träpaviljonger precis tagut form. Det är “City Farm”, det första urbana
jordbruket i Moskva någonsin. Här kan barn odla, umgås med
lantbruksdjur och fiska.

Alldeles intill ligger Paviljong 44, där två gudinneliknande skulpturer
med famnarna fulla av kaniner vaktar ingången till den tempellika
byggnad som en gång demonstrerade kaninuppfödning och
pälsproduktion. City Farms nya träpaviljonger kilar in sig som en
lekfull kontrast intill den monumentala föregångaren, och kastar nytt
ljus över områdets historia med sin mer samtida form av pedagogiskt
jordbruk. I Paviljong 26 har Polytech, Moskvas tekniska museum,
nyligen öppnat en fascinerande utställning om sovjetisk
industridesign. Kanske håller VDNKh på att återfå sin ursprungliga
roll som park för utställningar och populärvetenskap?

En typisk rysk park var tidigare förknippad med en ganska
auktoritär form av landskapsgestaltning: strikta mönsterplanteringar
och förbud mot att vistas på gräset. Känslan i de här nyanlagda
miljöerna är en helt annan. Höga vajande gräs, blommande örter och
perenna lökar liknar den samtida västerländska
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landskapsarkitekturen. Det är behagligt, modernt och liksom mer
europeiskt än övriga Europa – som ett koncentrat av en idé, i
splitternytt skick, och utfört i massiv omfattning.

Men om gestaltningen känns västerländsk, så tycks sättet att
handskas med projekten genuint rysk. Hastigheten, det grandiosa och
det häpnadsväckande i utförandet påminner om anvisningar av typen
“bygg en ny huvudstad som överträffar Paris och Rom i alla
avseenden här i träskmarken” (St Petersburg 1703), “fyll sträckan
mellan Moskva och Sevastopol med nya städer inför resan söderut”
(Katarina II:s resa till Krim 1787) och “bygg om platsen för en
bortsprängd katedral till världens största utomhusbad” (Chrustjov
1958).

– Moskva älskar grandiosa projekt, och att utföra dem på kort tid,
konstaterar Peter Kudryavtsev.

– Saker kommer till under galna omständigheter, det är så Ryssland
fungerar. Allting är ständigt i kontrast. Vi har stränga vintrar och heta
somrar, nära vänner men också bittra fiender, vi hatar och älskar –
allting är väldigt extremt.

Zaryadyeparken. Foto: Itar-Tass / Corbis

Ylva Frid
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