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* S C E N

Egentligen heter han inte Diébédo utan Guembedo men man 
hade inga födelsebevis i Burkina Faso 1965 och när han lärde sig 
skriva skrev han namnet som det lät, det var inte så noga. Däremot 
dess innebörd, ”Den som vänder dåligt till gott”, har han aldrig 
glömt. Aldrig tillåtits glömma, för som förste son till stammens 
ledare har man ögonen på sig. Särskilt om man är den i byn med 
en sol ärrtatuerad i ansiktet.

Från sitt kontor i Kreuzberg, Berlins mest tätbefolkade stadsdel, 
arbetar Francis Kéré och hans nio anställda främst med Gando, 
hans hemby. Den ligger på savannen 200 kilometer sydöst om 
huvudstaden Ouagadougou och består främst av ett kluster av 
hyddor, separerade av ett och annat eukalyptusträd. Redan när han 
började vid Technische Universität 1998 klargjorde han att byns 3 000 
invånare var hans främsta fokus. Något som mindre ädelmodiga 
kursare tyckte var irriterande, men som visat sig vara en fram-

gångsformel. Hans första projekt, byns lågstadie-
skola, belönades med Aga Khan Award (2004) och 
mellanstadieskolan – som ligger intill hans lärar-
bostäder som ligger intill hans kvinnocenter som 
ligger intill hans skolbibliotek som ligger intill 
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Han är en pionjär inom den 
afrikanska arkitekturen och 
helt orienterad mot vad som 
kan ritas i sanden snarare  
än i datorn.

skolträdgården – förärade honom Global Holcim Award (2012). 
Dessutom mottog han Leone d’Oro vid konstbiennalen i Venedig 
2011. Han fick Guldlejonet för sin Opera Village, ett samarbete med 
nu avlidne tyske film- och teaterregissören Christoph Schlingen-
sief. Operabyn, en timmes bilfärd nordost om Ouagadougou, har 
i dag bostäder, teater, skola, inspelningsstudio och sedan ett par 
veckor den klinik där cancersjuka Schlingensief skulle ha vårdats. 
Samtliga byggnader har byggts av lokalbefolkningen, i lokala  
material, enligt lokala traditioner.

”Jag har bara strukturerat arbetet”, förklarar Kére på enkel men 
tydlig engelska i en stämma så djup att de skira modellerna om-
kring oss tycks vibrera.

Kände du Christoph Schlingensief sedan tidigare?
Nej, men jag kände till honom. Det gör alla i Tyskland. Han 

var en provokatör, en enfant terrible. När jag träffade honom var 
han redan sjuk och att rita åt en så kontroversiell konstnär, som 
vet att han snart ska dö, det ställde saker på sin spets. Men vi 
lyckades. Och han och jag blev goda vänner. 

Hans ursprungliga idé var att bygga ett operahus. Låter absurt 
där ute på savannen.

Höger. Lokala material och lokala traditioner 
är det som gäller för Diébédo Francis Kéré.
ILLUSTR ATION JENNY LUC ANDER
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* S C E N Nedan. Lärarbostäderna  
i Operabyn som är ritade  
i samarbete med tyske konst
nären Christoph Schlingensief.
SAMTLIGA FOTON DIÉBÉDO FR ANCIS KÉRÉ

Nedan. Situationsplan 
Operabyn. Byn är ett pågående 
projekt i Burkina Faso sedan 
2009. Skala 1:2 000.

Tyckte jag med i början, Burkina Faso är ju ett av världens 
fattigaste länder. Men så mindes jag att vi en gång varit centrum 
för Afrikas film- och teaterscen och insåg att det förstås var den 
kulturella identiteteten, den nationella stoltheten, som Chris-
toph ville lyfta fram. 

Projektet växte när Burkina Faso 2009 drabbades av över-
svämningar. Byn där Christoph ville bygga sin opera spolades 
bort, folket som bodde där förlorade allt på bara några timmar. 
Då bestämde vi oss för att bygga en helt ny by i stället, och låta 
operateatern bilda nav. Just nu bygger vi tio gästbostäder som 
konstnärer från hela världen kan komma och bo i. Skolan är 
redan klar, den har 100 elever och kommer att ha 500 med tiden. 
Lärarbostäderna också. Liksom en inspelningsstudio. Och famil-
jerna som bodde i den tidigare byn har fått nya hem, jag har  
ritat ett typhus. 

Och kliniken är precis färdigställd. Den innehåller också 
apotek och dagis och är en mötesplats för byns invånare, de kan 
sitta inne i skuggan på gården och prata. Christoph föreställde 
sig den som en borg, som ett magiskt sagoslott som skulle ge 
honom nytt liv. Han sade ”Francis, jag vill bo alldeles intill, uppe 
på en höjd, så att jag själv kan ta mig ned till läkarna även när 
jag knappt kan andas och efter behandlingen promenera tillbaka 
uppför slänten och titta ned på teatern och skriva en pjäs”. Han 
snackade så, lät munnen gå, och jag lyssnade och ritade och 
sedan satte vi igång att bygga.

Idéerna föddes ena stunden och realiserades i nästa? 
Ja, allt gick väldigt snabbt. Dels för att Christoph ville ha 

bilder att skicka till pressen, han betraktade hela processen som 
en form av performance. Allt dokumenterades. Och intresset var 
enormt, varenda tysk tidning ville plötsligt intervjua mig. På 
första byggdagen var samtliga länder med en ambassad i Burkina 
Faso representerade. Ambassadörerna själva var på plats. 

Mitt team och jag har lärt invånarna hur man bygger. Och vi  
använder bara material från platsen. Det man här i väst kallar 
”sustainability”, men som i Burkina Faso är enda alternativet, 
man tager vad man haver.

Ge ett exempel där ni praktiserat ”man tager vad 
man haver”.

Jag har snart färdigställt skolbiblioteket i Gando och som 
ventilation och ljusinsläpp använder jag terrakottakrukor, 
sådana kvinnorna bär på huvudet, du vet. Jag bad kvinnorna ta 
med dem till byggplatsen och så sågade vi av botten så att kärlen 
var öppna i båda ändar och så göt vi ett tak i betong runt dem. 
Ovanför det taket ligger sedan ett yttertak av korrugerad plåt 
och när plåten blir varmt stiger luften från biblioteket uppåt och 
ut genom hål i plåttaket. Det ger ett bra inomhusklimat och ska 
studierna fungera är det viktigt, hettan kan vara förödande för 
motivationen. Eleverna i Gando har de bästa studieresultaten  
i regionen. Ett annat exempel är styltorna som plåttaket vilar 
på. Eukalyptusträd betraktas närmast som ogräs i Burkina Faso, 
de torkar ut jorden och ger nästan ingen skugga alls. Därför 
används träslaget mest som ved. Men jag använder det som 
byggmaterial. Jag har skapat en böljande vägg av eukalyptus-
ribbor. Lite som Alvar Aalto. 

Och du menar att lokalbefolkningen faktiskt klarar  
av att bygga det?

Ja, Gando-modellen har redan spridits till andra byar och 
republiker. Som till Togo där jag nyss färdigställt ett utbildnings-
center där man undervisar i just husbyggnad. Där har man byggt 

Och ibland går jag inte härifrån förrän ett eller två på morgonen. 
Det är förstås inte bra, men det går inte att undvika för de flesta 
av våra projekt är i Afrika och där jobbar man från dag till dag, 
man måste kontrollera varje steg. Plus att mina anställda förstås 
förväntar sig respons på det de gör.

Förväntar du dig att de ska vara kvar lika länge på 
jobbet som du?

Nej, nej, nej! Timmarna efter att de gått är de bästa, min chans 
att jobba ikapp. 

Du bor i en lägen
het i Berlinstads
delen Kreuzberg?

Ja. Men i Burkina 
Faso har jag en hel by! 
Min familj är släkt med 
byns traditionella ledare.

Kommer du att 
bli ledare en dag?

Det är svårt att svara på, för i dag är jag en länk mellan min 
kultur och den västerländska och genom min position har jag 
möjlighet att bidra med saker som ingen annan kan. Det är 
redan en ledande position, ett stort privilegium.

Stämmer det att du var den förste i din familj som 
fick möjlighet att gå i skolan?

Ja. Ingen i min familj har tidigare kunnat läsa eller skriva. 
Anledningen till att min pappa ville att jag skulle gå i skolan var att 

allt själva och det är så jag vill att min arkitektur ska fungera. 
Jag förespråkar alltid enkla lösningar. Så enkla att jag kan rita 
dem i sanden. Till en början krävs det en liten delegation av 
hantverkare på plats, någon som kan tillverka tegelstenar, någon 
som kan svetsa och någon som kan snickra. Men sedan tar 
byborna över. Och så behöver du förstås någon som kan leda ar-
betet, någon som kan samla lokalbefolkningen. Och det kan jag. 

Men har du tid med det?
Inte alls i den utsträckning som jag önskar längre. Så vad jag nu 

försöker göra är att förenkla byggprocessen. I stället för tegelstenar, 
som ska tillverkas och fraktas och muras, en komplicerad process 
som måste överses, har jag börjat gjuta hela väggar i lera och grus.

Och det fungerar? 
Det vann ju Holcimpriset!
Hur många projekt arbetar du med för närvarande?
Herregud, jag vet inte. Förutom Operabyn och tre projekt i 

Gando har vi blivit ombedda att rita en installation, som öppnar 
i januari, på Royal Academy of Art i London. Vi deltar i ett stads-
utvecklingsprojekt i Mannheim, en nedlagd militärbas på runt 
600 hektar ska konverteras och vi har i uppdrag att involvera 
medborgarna. Vi skissar på ett sjukhus i Léo i Burkina. Och så har 
vi nyss färdigställt ett hamnområde i Zhoushan i Kina och den 
permanenta utställningen för Röda Korset i Genève (i samarbete 
med Shigeru Ban, Japan, och Gringo Cardia, Brasilien). 

Hur ser en normal arbetsdag ut?
För det mesta är jag först på plats, kommer runt sju eller åtta. 

 → Mitt team har lärt invånarna hur 

man bygger och vi använder bara 

material från platsen.

Nederst. Skolan i Operabyn. Den byggs 
till stora delar av byborna själva med 
traditionella byggmaterial som lertegel.
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bilda mitt folk i hur man bygger hus. Men så såg jag chansen att 
studera vidare. Jag tänkte att om jag var arkitekt kunde jag göra 
ännu större nytta. Så jag sökte. Men fick veta att jag behövde läsa 
in både högstadiet och gymnasiet om jag skulle ha någon chans. 
Det tog mig fem år. Jag gick i skolan på kvällarna och jobbade på 
byggarbetsplatser på dagarna, delade ut morgontidningen, gick 
intensivkurser i tyska. Först därefter kunde jag börja på Technische 
Universität. Som det heter inom min kultur: ”Bara de som genom-
gått svåra prövningar kan åstadkomma något utöver det vanliga”. 

Var det svårt att anpassa sig? 
Att vara up to date med de andra studenterna var förstås 

extremt tufft. Mitt sätt att jobba är ju väldigt konkret, väldigt 
produktionsorienterat, helt anpassat efter vad som kan ritas  
i sanden snarare än på dator. 

Och estetiskt, lärde du dig något?
Jag är en väldigt nyfiken person, mitt motto är att lyssna och 

lära. Men vissa saker struntade jag faktiskt i. Som att följa med 
till Versailles – hur kan Versailles trädgårdsarkitektur underlätta 
för mitt folk i Burkina? Förresten hade jag inte råd.

Tänkte du alltså hela tiden på hur du kunde hjälpa 
din by? 

Ja. Vissa av mina kursare blev irriterade på mig, ”Du tjatar om 
ditt folk hela tiden”. Det händer ibland när jag föreläser på någon 
exklusiv högskola (Kéré har nyss avslutat en professorstjänst på 
Harvard) att folk kommer fram: ”Francis, minns du mig, vi läste 
ihop, du gör precis vad du föresatte dig, vi trodde aldrig på dig, 
först nu förstår vi vad det handlade om.”

Allt fler arkitekturstudenter gör projekt i Afrika. Det 
finns en stor vilja att hjälpa till. Hur ställer du dig till 
det?

Det är en viktig diskussion, men känslig. Det är ju fantas- 
tiskt att unga arkitekter får en chans att rita och bygga och  
skapa något för dem som behöver det mest. Men när de gör 
sig till talesmän för byborna… Det är sådant jag varnar Aino 
Laberenz (Schlingensiefs fru) för, det är hon som basar över 
utvecklingen av Operabyn nu, ”Försök inte påverka den sociolo-
giska och kulturella ordningen!” För det kan sluta i olycka. Jag 
skulle aldrig acceptera att du kom från Sverige till min by och 
försökte styra upp min tillvaro. Du får gärna komma för att lära, 
och sedan sprida kunskap och inspirera genom att berätta om 
min kultur. Men om du börjar hävda att du är expert… Det vore 
opassande.

Och du har inte alls det problemet? 
Nej, för jag vet att om huset rasar kommer de bara att komma 

till mig och säga: ”Francis, vad var det vi sa, vi visste att det 
skulle rasa…”. 

Vilka arkitekter beundrar du? Hur ställer du dig till 
ett tyskt nationalhelgon som Mies van der Rohe?

Jag älskar Mies! Han är rationell. Men därmed inte sagt att jag 
känner en längtan efter att sticka till Chicago och bygga höghus. 

Vilka andra?
Louis Kahn. Älskar materialiteten i hans verk. Hur man när-

mar sig byggnaderna. Jag har sett de flesta av hans hus, även dem  
i Asien. Jag beundrar hans engagemang. Han var stark! Vågade 
satsa! Precis som Le Corbusier. Men jag bygger ju inte i betong, 
betong är dyrt och kräver elektricitet och betonghus blir ofant-
ligt varma i ett klimat som Burkina Fasos. Jag föredrar lera.

Vad har alla priserna inneburit för ditt självförtroende?
De har varit av grundläggande betydelse. Utan dem hade  

 → Jag reste dit med min far och  

vi var på förstasidan av varenda 

indisk dagstidning.

inte mina verk uppmärksammats. De har sporrat mig, ”Kom 
igen, keep it up!”. 

När du vann Aga Khanpriset gick du fortfarande  
i skolan. Vad var din reaktion när du fick beskedet?

Stiftelsens sekreterare ringde och sa: ”Vilken underbar fre-
dag!”. Och jag bara tittade på min lärare, jag hade ju aldrig hört 
talas om priset. Jag 
hade ingen aning om 
hur stort det var. Det 
var först när jag kom 
till prisutdelningen 
i New Delhi som det 
gick upp för mig. In-
diens premiärminister 
var prisutdelare. Jag 
fick 70 000 dollar, en hel förmögenhet för mig. Jag reste dit med 
min far och vi var på förstasidan av varenda indisk dagstidning. 

Du är en av få afrikaner inom arkitekturen.
Ja, att studera arkitektur är väldigt dyrt, få har råd. Men i takt 

med att skolorna förstår vad vi är kapabla till – titta bara på vad 
David (Adjaye) åstadkommer – kommer fler och fler av oss att  
ges en chans. Och framgångarna inspirerar förstås, att någon 
från ens egen kontinent lyckas gör ju att intresset växer. Det  
är som med de kenyanska och egyptiska löparna, de anses  
ju allmänt vara världens bästa. Men jag är 
övertygad om att det finns andra afrikanska 
nationer som är bättre ändå. Det gäller bara att 
någon visar vägen. o
MARK ISITT ÄR ARKITEKTUR- OCH DESIGNSKRIBENT.

Vänster och nedan. 
Cancerkliniken i Operabyn.

Nedan. Skolbiblioteket i Gando 
där traditionella krukor blir 
till ljusinsläpp sedan botten 
avlägsnats.   

han som en av stammens ledare fick en hel del post från reger-
ingen. Men på den tiden fanns det ingen skola i Gando, så jag var 
tvungen att lämna min familj och flytta in till en släkting inne  
i stan, i Tenkodogo. Det var tufft. Jag var sju och älskade mina för-
äldrar och mina bröder och systrar. Det var hårt. Och det var därför 
jag ritade skolan, skolan var mitt allra första projekt, jag hade inte 

gått mer än något år på arkitekthögskolan. 

När började du fundera på att bli 
arkitekt?

Det drömde jag om redan när jag var liten. 

Även om jag inte visste att det hette ”arkitekt” då. När jag lämnade 
mina föräldrar för att gå i skolan var jag tvungen att jobba. Jag var 
åtta när jag började. Och det var inte bara jag, det gjorde många 
barn. Vi reparerade hus som hade skadats under regnperioden. 

Vi kånkade byggnadsmaterial långa sträckor och jag tänkte: 
”Varför måste jag reparera alla de här jävla husen varje år?”. Jag ville 
lära mig att bygga bättre hus, helt enkelt. Så efter sju år i skolan 
utbildade jag mig till snickare. 

Hur kommer det sig att du sedan flyttade till Berlin?
Jag ville lära mig om hjälparbete. Så jag sökte ett stipendium. 

Min tanke var att jag skulle resa tillbaka till Burkina och ut-


