Disputas: Mattias Ekman
Ph.d.-kandidat Mattias Ekman forsvarer sin doktoravhandling ”Edifices. Architecture and the
Spatial Frameworks of Memory” for ph.d.-graden ved AHO fredag 22. november. Disputasen
vil foregå på engelsk.
Prøveforelesning kl. 10, med tittel "Discuss the distinctions between history and memory at
two sites not treated in the thesis". Undertittel av Mattias Ekman: "Topographies of Utøya,
revisions of Berliner Stadtschloss"
Disputasen starter kl. 12
Om avhandlingen
Til daglig tar samfunnsgrupper og individer i bruk steder for å referere til fortiden. I
besteforeldrenes hus gjenfinner vi barndommens følelser, og steder som Stiklestad eller Utøya
gir oss assosiasjoner til nasjonal identitet og historie. I avhandlingen Edifices. Architecture
and the Spatial Frameworks of Memory analyserer og videreutvikler Mattias Ekman teorier
som bidrar til forståelsen av arkitektur som kognitivt verktøy. Han stiller seg kritisk til ideen
om at en bygning kan betraktes som et minne eller at historien ”sitter i veggene”. Ekman
argumenterer for at bygninger ikke er permanente, stabile objekter i samfunnet, men at deres
betydning formes og forandres over tid. Individer og grupper lager seg ulike fortolkninger av
samme sted. Avhandlingens hovedvekt ligger på drøftingen av minneteorier utviklet av
Maurice Halbwachs, Aleida Assmann og Jan Assmann, og arkitekturteorier forfattet av Kevin
Lynch og Aldo Rossi. I en studie av debatten om Regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 viser
han at disputten om riving eller bevaring har sitt utspring i fagmiljøenes strid om hva
nordmenn bør huske når de tenker på Høyblokken. Ekman poengterer at bygningene må
forstås som begreper i like stor grad som fysiske konstruksjoner. Utover arkitektur og
minnestudier er avhandlingens emne relevant for blant annet byutvikling, kulturminnestudier
og kulturstudier.
Om kandidaten
Mattias Ekman (født 1976) har diplom i arkitektur fra The Architectural Association i
London, og har bakgrunn som praktiserende arkitekt. Han forsker på arkitekturteori og -

historie, minnestudier og museologi. Ekman har vært doktorgradsstipendiat ved Instituttet for
form, teori og historie ved AHO og er tilknyttet forskningssenteret The Oslo Centre for
Critical Architectural Studies.
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