Projekt START
Arkitektforeningen sætter i samarbejde med Dreyers Fond fokus på de nystartede
tegnestuer.
Det gør vi, fordi vi synes, at her ligger et stort potentiale for arkitektonisk nytænkning og
udfoldelse, som ikke altid får plads, selvom efterspørgslen efter netop innovation synes at
være fremherskende hos bygherrerne og i samfundet generelt.

Manifesterne er udarbejdet i forbindelse med tegnestuernes ansøgning om at blive en del af Projekt
START. Af de mange ambitiøse og dygtige ansøgere har
vi foreløbig udvalgt cirka halvdelen. De udvalgte tegnestuer er præsenteret her.
Projekt START er et fælles initiativ mellem Arkitektforeningen og Dreyers Fond, som kobler nyetablerede tegnestuer med kommunale bygherrer om pilotprojekter.
De unge tegnestuer besidder energien, kreativiteten
og redskaberne til at løse en lang række projekter for
kommunerne, men kommer ofte ikke i spil. Og omvendt sidder kommunerne med udfordringer, som
kræver nytænkning og en rumlig-æstetisk tilgang,
men har ikke altid ressourcerne til at finde nye samarbejdspartnere.
Med Projekt START vil vi gerne vise en ny vej ved at tilbyde tegnestuer og kommuner en kontaktmulighed,
hjælp til at rammesætte et pilotprojekt og økonomisk
støtte til at gennemføre samarbejdet.
Har du lyst til at høre mere om Projekt START, herunder om støttemuligheder og hidtidige erfaringer, så
tøv ikke med at tage kontakt. Du kan også finde mere
information om de deltagende START tegnestuer på
Arkitektforeningens hjemmeside.

I sensommeren 2021 afholdt vi en række manifestworkshops. Her bad vi de deltagende,
tegnestuer om at udtrykke, i skrift og billede, hvad der optager dem fagligt, hvordan de
opfatter arkitektfagets muligheder og deres egen rolle som praktiserende arkitekter.
Det kom der mange forskellige udsagn ud af.
Tegnestuerne, som har mellem 0 og 8 år på bagen, har efterfølgende indsendt deres
manifester, og dem har vi samlet her.
Vi vil med offentliggørelsen af manifesterne gerne invitere dig til at kigge på, hvad den nye
generation af arkitekter står for og kan. Hvis der er noget, der fænger din interesse, vil vi
opfordre dig til at søge nærmere information hos den enkelte virksomhed.
Tak til de mange vækstlagstegnestuer for deres bidrag og tak til Martin Søberg fra Det
Kongelige Akademi, som har bidraget til at gøre os alle klogere på manifestet som udtryksform.

Kontakt: Fagkonsulent Sidsel Gelting Hodge, sgh@arkitektforeningen.dk / T: 3085 9007

www.nordlandarkitekter.dk

Vi beskæftiger os med bygnings- og byudvikling. Vi
håndterer områder, bygninger og byggegrunde, der
ved første øjekast kan fremstå uorganiserede eller
komplekse og arbejder med stedets og funktionens
skjulte potentialer. Vi analyserer, systematiserer og
samler brudstykker til en ny helhed.

1.

ANALYSER MULIGHEDERNE

2. SKÆR IND TIL BENET

Vi kalder vores metode for ”arkipunktur”. Vi
arbejder med at sætte ind med præcise greb, der
skaber muligheder ud af udfordringer. Vi arbejder
ud fra klare koncepter, og går til opgaven med et
åbent sind og en håndgribelig tilgang. Vi skaber
løsninger, der understøtter interaktion med- og
mellem brugere samt underbygger stærke rumlige
sammenhænge.
Vi er gået til opgaven omkring udformningen af
dette ark papir som vi ville gå til enhver bygningseller byudviklingsopgave.
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Nordland Arkitekter

Arket kan blive til en 3-dimensionel beskrivelse af
Nordlands arbejdsproces og tankegang, der undersøger formatets præmisser, udfordrer den gængse
løsning og forsøger at få mere ud af mindre.

3. SE OPGAVEN FRA NYE VINKLER

4. SKAB NYE SAMMENHÆNGE

5. SKAB SYNERGI OG MERVÆRDI

www.jonathanhouser.dk
Jonathan Houser

Projekt START, 2021, Dreyers Fond og Arkitektforeningen
Manifest, Jonathan Houser

Mod en Oceanisk
Arkitektur
Fremskridtsoptimismen fra det 20.
århundredes begyndelse er afløst
af krisestemning. Skærmene giver
os daglige doser af dommedag –
oversvømmelser, epidemier, istider,
brande og askeskyer. Biokemiske
mutationer, zombier, der hærger i
parcelhusstuerne, genmodificerede primater undfanget i storkapitalens mørke kælderrum. Rumalderens
gyldne drømme om flyvende biler og
frihed er afløst af billeder af vores
selvskabte undergang. Øjeblikket er
skæbnesvangert og fuld af lige dele
dommedag og dage fulde af håb.

Projekt START

I 1923 udkom Le Corbusiers ”Mod en Arkitektur”, hvis omslag var prydet af det perspektiviske blik ned langs promenadedækket på en stor oceanliner. Bogen var et manifest
for ny arkitektur skabt i overensstemmelse med en ny og
larmende verden drevet frem af benzin og kul. Ikoniske
billedsammenstillinger: Paestum stillet overfor luksusbilen
Humber. Parthenon stillet overfor sportsvognen Delage,
”Grand Sport”. Arkitekturens forbilleder skulle findes i
maskinalderens fremmeste kreationer, hvis skønhed var
ligeværdig med højdepunkterne i den klassiske arkitektur.
Fortidens stilretninger, var forældede og uden forbindelse
til det nye samfunds livsformer - Løsningen: en ny arkitektur, der pegede fremad mod et horisontalt og dynamisk
rum. Argumenterne var stærke og fremtidsoptimismen stor.
Oceanlineren har accelereret lige siden og inertien i den
bevægelse er nu så stærk at den truer med at trække skib
og besætning udover havets afgrund.
For hundrede år siden haltede bygningskunsten, i følge
Corbusier, bagefter både ingeniør- og billedkunsten - det
gør den også i dag, men af andre årsager. Digterne har for
længst givet sproglig form til en verden, hvor mennesket
agerer som en planetforandrende kraft. Billedkunsternerne ligedan, men arkitekterne hænger fast. Enten i modernismens døn når b(l)æredygtige futuristiske fremtidsbyer

Det er tynde vægge
der adskiller os fra kridttiden.
Det er sort nat
jeg åbner portene og lukker folk ud
kom ud og tal i mig
kom ud og fest i mig i den sure regn
træk mit vejr
gennem et hav af modermærker
harmonierne skal smelte
i oceanisk arkitektur

Theis Ørntoft, Digte 2014

præsenteres som renderede luftspejlinger - eller i forhistorien - i marketingssmart fokus på stedet, det lokale, det
landlige, det anonyme. En arkitekturretræte! Hos Ørntoft og
andre steder i samtidens digtning og billedkunst er klimakrisen blevet fortolket og givet et kunstnerisk udtryk - men
ikke på overbevisende maner i arkitekturen. Mennesket får
havene til at stige og regnen til at falde. Den kendsgerning
har affødt et nyt natursyn, som er blevet grebet af kunstnerne fordi den også rammer en følelse i det sansende jeg.
En følelse af forbundethed med verden, der har været et
centralt motiv for kunstarterne siden romantikken – måske
ikke så mærkeligt set i lyset af den parallelle udvikling af det
kapitalistiske industrisamfund, der har ført an i en flerfrontskrig mod naturen – til lands til vands og i luften.
Det nye natursyn, som følger erkendelsen af menneskets
rolle, som drivkraft i klimakrisen gennemsyrer arkitektfaget.
I værste fald som et påklistret salgstrick og i bedste fald
som velintegrerede tekniske foranstaltninger, men kun i meget sjældne tilfælde som katalysator for nyskabelse. Modernismen videreføres, draperet i grønne gevandter, mens det
rumlige og æstetiske potentiale i et nyt natursyn henstår
uforløst. Vi må derfor spørge til det grundlæggende: Hvad
står ved siden af parthenon i et manifest for arkitekturen
i begyndelsen af dette århundrede - hvilket billede pryder
forsiden i 2021? Måske er det billedet af sommerfuglen, hvis
totale forvandling, kan tolkes som et metaforisk løfte om en
fremtid, hvor det menneskeskabte kan rejse sig af asken fra
det 20. Århundrede - et håbefuldt løfte med arkitekturen
som budbringer! Måske er det oceanerne som sidestilles
med Parthenon? For sæt nu det var havet, ikke oceanlineren, vi benyttede som forbillede? Den fjerne horisont, det
store dyb, det evigt foranderlige - hvilken arkitektur ville
en sådan skalaforståelse afføde? Hvis et landskabsprojekt
ikke dumt kopierede en naturlig biotop eller en bygning ikke
fik klistret billedet af et bjerg på facaden - hvilke rum ville
da opstå, hvis det var naturens skala og virkemåde, og ikke
dens billede, vi forsøgte at indarbejde i arkitekturen? Den
menneskelige skala, som hyldes i den nordiske arkitektur,
bør gå i følgeskab med noget større. Vor tids arkitekt skal
løfte sit blik og se forbi det nære, det hyggelige og pleasende, som hyldes i norden - den planetariske skala skal være
vores målestok! Arkitekturen kan rumme erkendelsen af det
menneskeskabte og det naturlige som en sammenvævet og
fortløbende proces - ikke et fastlåst billede! Arkitekturen
kan sanseliggøre vores forbundethed med verden ligesom
digtet og maleriet - det er tynde vægge af gips, der adskiller
os fra kridttiden!

Earthrise, William Anders, NASA, 1968
Billedet af jorden som står op over månens horisont indvarsler begyndelsen på en ny tid og et nyt natursyn - jorden og menneskeheden som et.

Paestum, 550 - 450 f.Kr.

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis, sidst fundet i 1976 i Østjylland

Mod en oceanisk arkitektur!

Vija Celmins. Untitled (Big Sea #1) (detalje), 1969.

Parthenon, 447-438 f.Kr. v. arkitekterne Ichtinos og Kallikrates

www.studioeika.dk

Studio Eika
Byggetrang [ˈbygətʁɑŋˀ]
sammensat af ordnene ‘at bygge’ og ‘trang’
1. Et stærkt fysisk eller psykisk behov for
at konstruere noget fra grunden ved at sammensætte dele eller materiale
Studio Eika er grundlagt på en byggetrang. En trang
til at sætte ting sammen og en trang til at opleve
hvordan ting omkring os er sat sammen. Denne trang
er noget som alle mennesker bliver født med, og den
bliver første gang udfoldet når man som lille prøver at
sætte to klodser sammen.

Studio Eika

Denne byggetrang, synes dog glemt i meget nutidig
arkitektur, hvor en trang til ikoner og en ydre skal synes mere vigtig. Den ydre skal er det vigtigste, uagtet
hvad der ligger inde bagved. Bygningerne bliver klædt
på efter hvad moden dikterer, og den arkitektoniske
oplevelse bliver sløret i en arkitektur der udgiver sig
for at være noget end den er. Hvor arkitekter lader
sig friste af en hurtig ide, som altid kan løses af ingeniører og teknologier på et senere tidspunkt.
Dette usammenhængende forhold mellem det ydre og
det indre, og mellem konstruktion og beklædning har
endvidere ført til en gradvist øget kompleksitet af bygningers vægopbygning. Bygninger der ikke kan ånde,
og bygningsdele som er sårbare over for byggefejl og
svigt.
Studio Eika søger i stedet efter en arkitektur hvor konstruktionerne og materialerne er selve arkitekturen.
Vores projekter starter med en grundidé om hvordan
de er konstrueret og sat sammen, og ud fra denne
grundidé udfolder arkitekturen sig på håndværket og
produktionsteknikkernes præmisser. En proces der står
på skuldrene af byggetraditionerne, men som omfavner de fremtidige byggeteknologier og -metoder.

Vi tror at denne arkitektur skabes helt naturligt hvis
man holder fast i sin indre byggetrang. En byggetrang
der indbefatter:
1a. Håndens arbejde skal være en del af den
kreative proces. Det er trods alt hænder der i
sidste skal bygge de færdige bygningsværker.
1b. En arkitektur skal kunne forstås i måden
den er sammensat på. Ikke ved første øjekast,
men ved en gradvis opdagelse i alle skalaer.
1c. Naturen som byggesten og konstruktion
bør være et forbillede i arkitektur. Ikke som
organisk form, men som et princip hvor
konstruktion og funktion kommer før alt
andet. Alt der ikke er nødvendigt er skåret
væk.
1d. Arkitektur bør være sat sammen af få
byggesten og få byggeregler, der kan
skabe store variede sammensætninger, der
aldrig mister intern sammenhæng eller
sammehæng med sin kontekst.
1e. Vi skal tilbage til en tankegang om simple vægopbygninger, hvor der er en sammenhæng mellem inde og ude, og hvor materialer
får deres iboende egenskaber tilbage. Ikke
som en direkte kopi af traditionelle byggemetoder, men i en form der tilsvarer vores
nutidige håndværk og teknologier.
En arkitektur som springer ud af en byggetrang i både
proces og udførelse, vil automatisk vække den glæde
og nysgerrighed som sidder i alle mennesker i mødet
med materialer og måden de er sat sammen på. En
glæde som burde lyse ud af alle bygninger.

Projekt START

Hånden som skabende kraft. Hånden som konstruktion. Tegning: Studio Eika

STUDIO EIKA

www.revaerk.dk

Sund Arkitektur
- med bygningsarven som inspiration og miljøhensyn som en præmis.

Imens panikken for vores miljøs ve og vel
langsomt indfinder sig, leder byggebranchen
efter måder at løfte sit ansvar.

ReVærk

En opgave de fleste synes at være sig bevidst,
men som ofte søges løst med mindst mulig
armbevægelse. Branchens fundering i store
industrielle produktioner og kosteffektiviseringer er et benspænd, når den grundlæggende
efterspørgsel ændres. Når det går bedst, fordrer
det nytænkning - men ofte opleves det i stedet
som febrilske forsøg på at mikro-allokere eksisterende produkter eller vante arbejdsgange.
Konsekvensen er forvirring af forbrugeren den private lægperson såvel som den professionelle. For hvad gør en reel forskel, og hvad er
blot et forsøg på at vende udfordringen til en
forretningsmæssig vinding uden at kompromitere et produktionssetup, undgå et fortjenestetab på en ejendomsudvikling eller vinde en
projektkonkurrence med nemme buzzwords?
Ved industrialiseringen af byggebranchen er
en række materialer og processer blevet prioriteret, og igennem tiden er disse udviklet til
et stort udvalg af komplekst for-bearbejdede
løsninger med høj performance. Den udvikling
har muliggjort vores nuværende byggede miljøer, men vi kan også nu se, at det har kostet
dyrt - både ift. miljøpåvirkning og byggesundhed - og måske er det tid til en grundlæggende
ændring.
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Vores pre-industrielle kulturarv, er rig på
håndværk baseret på forståelsen af basale og
naturlige materialer, der rummer en række
iboende, miljø- og indeklimaforbedrende kva-

liteter - traditioner, der er perfektioneret igennem adskillige hundrede år.
At stoppe op og gentænke hele præmissen for
vores nuværende byggepraksis er en stor investering - og ikke nødvendigvis en investering
med økonomisk lukrative udsigter på den korte bane. Men måske skal vi alligevel turde tage
et skridt tilbage og lære af vores fortid for at nå
helt i mål i vores fremtid.

Materialepalette

Naturlige materialer med iboende kvaliteter.

Med sit arbejde ønsker ReVærk at opmuntre
og udvise eksempler til, hvordan det at kigge
tilbage kan inspirere til udvikling af present
arkitektur - bygninger og rum, hvor miljøhensyn er en præmis, ikke et tilvalg.
I ReVærk arbejdes efter følgende fokuspunkter
under egen betegnelse ”Sund Arkitektur”:
- At sikre minimal udledning ved et givent
byggeri, anskuet igennem vurdering af livscyklus.
- At sikre optimalt indeklima med brug af naturlige principper og materialers egenskaber
til temperatur- og indeklimaregulering.
- At prioritere basale løsninger, der ikke kun
udmærker sig teknisk, men bibringer æstetisk
værdi til den helhed, de indgår i.
- At benytte let forarbejdede materialer, hvis
natur let kan anskues og egner sig til løbende
vedligehold.
- At søge inspiration i traditionelle samlingsdetaljer og konstruktive principper.
- At fortrinsvist benytte materialer og byggedele, der enten helt kan tilbagegå til naturen
eller finde anvendelse i anden byggekontekst
uden nævneværdig forarbejdning.

Tegnestue og værksted

Vekselvirkning mellem arktiektur, design og håndværk.

Traditionelle principper

Nytænkt i aktuelt projekt i 1:20 arkitekturmodel.

Projekt START

Peter Kjær Arkitekter

www.peterkjaer.as

www.panumkappel.dk

Manifest / Panum & Kappel

FORANKRING
...skal skabes gennem resiliente programmer og fastholdelse
af kulturbærende elementer og fortællinger. Materialevalg, teknologi og tektonik er
grundelementer i vores arbejde med arkitektur, fordi det er afgørende for byggeriets
udformning, økonomi, konstruktion, levetid, miljøpåvirkning og ikke mindst de
sanselige oplevelser det afføder.
Kvalificerede og dokumenterede tilvalg af løsninger, er et aktivt fravalg af
andre, og er et afgørende vilkår for at skabe arkitektonisk kvalitet.

Panum & Kappel

Arkitektur skal være forankret i kultur, viden og forestillinger om fremtiden!

FORANDRING
...kræver et konsekvent opgør med løsninger, drevet af kortsigtede resultater, der begrænser udviklingen af levedygtige materialer, æstetikker,
processer og teknologier.
Vi skal ikke længere tænke på, hvordan vi bygger nyt, men i stedet for, hvordan vi
bygger videre på og med det eksisterende.
Vi skal forandre den nuværende forståelse af ressourcer og muligheder!

FREMTID
...kalder på, at vi om arkitekter tager et aktivt ansvar og

Projekt START

gentænker den måde, vi lever og bygger på!

↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

Benyt så meget af det eksisterende som muligt
Byg så enkelt som muligt og med så få materialer som muligt
Brug gode naturlige materialer med lavt miljømæssigt fodaftryk
Anvend passive teknologier frem for mekaniske
Indtænk langsigtet funktionalitet & forandringspotentialer
Muliggør fremtidig genbrug & genanvendelse
Brug teknologien til at frembringe nye og smartere processer
Tænk og arbejd tværfagligt

www.osark.dk

MANIFEST TIL EN BRYDNINGSTID
Verden – og arkitekturen står midt i en brydningstid. Udløst

Træerne er byens lunger, som påvirker luftkvalitet, jordforhold

af nødvendighed, men fyldt med muligheder

og mikroklima. De horisontale flader udgør færdsel og
ophold, men er samtidig fremtidens vandveje, den tætte by’s

I vejen mod en holistisk bæredygtig fremtid, tror vi på, at

terapeutiske rum og grobund for vores fødevarer.

tørre tal og analyser, skønhed og sanselighed går hånd i
hånd og ikke kan være hinanden foruden.

Vi tror på et nyt syn på det, der allerede er. Det nedrevne
kan udgøre et næringsfattigt vækstmiljø, det døde træ kan

Vi tror på et samlet syn på tværs af skala, hvor by og land,

bebos, det langsigtede kan springe i skov og alle steder har

landskab og bygning tænkes som komplekse afhængigheder

stemmer, der skal høres.

med potentialet til at løfte og styrke på tværs. Det kræver
nysgerrighed, erfaring og mod at ændre en bygningskultur
præget af vanetænkning. Vi ser dette som et fælles projekt

BYGNING

for hele vores fag- båret af vidensdeling og tværfagligt dialog.

Nutidens

komplekse,

performative

bygningskrav

skal

løftes med en arkitektur som baserer sig på mere end et

OS Arkitekter

øjebliksbillede og i stedet dyrker det byggedes liv - før, nu og
BY OG LAND

i en endnu ukendt fremtid.

Udviklingen af fremtidens arkitektur står på skuldrende af en
visionær planlægning af by og land.

Det innovative ligger ikke altid i de komplekse løsninger.
Vi kan hente viden fra vores bygningsarv, i udhængets

Vi tror på en tilgang til den store skala, som både varetager

konstruktive beskyttelse, det åndbare hus, der ikke kræver

det funktionelle, det planetære hensyn og det sanseligt

maskiner for at trække vejret.

berigende. Med et samarbejde på tværs af faggrupper,
tror vi på en fremtid, hvor jordregnskab, klimaforandringer,

Vores byggematerialer er ved at slippe op, men kun set ud

vindanalyser og bebyggelsesprocenter har direkte forbindelse

fra et traditionelt materialesyn. Det allerede byggede og

til stedets terroir, vandets bevægelse, fællesskaber og den

det regenererende udgør, på sigt, vores materialebank.

foranderlige, levende by.

Fremtidens arkitektur skal lagre Co2, genoprette og
mangfoldiggøre.

LANDSKAB
Vi tror på en skift i betydningen af by og landskabsrum. Det

Vi står midt i en brydningstid og vores fag har potentialet til

klassiske stilistiske syn på beplantning og belægning som

at tegne fremtiden.

ren form og funktion, får ny dybde og kraft, i erkendelsen af,
at landskabs arkitektur kan understøtte byens økosystem og
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sammenhængskraft.

Boreprøver/ facade og fundament
//Opstillinger

Os arkitekter
Kretavej 33- 2300 Kbh S-DK / CVR 39719435 / T:61303616 /os@osark.dk

www.djernesbell.com
Djernes & Bell

SAMMEN
BYGGER VI
DEN
SYMBIOCÆNE

DET EKSISTERENDE/ DET HOLDBARE / DET VARENDE

Djernes & Bell er en tegnestue placeret i København, med en særlig interesse for det allerede
eksisterende: det byggede, det materielle, det menneskelige, det naturlige.
At skabe, er at give tid form. Mennesker og naturen former stof over tid, ved kreation og
håndværk, men også gennem brug og slid. Hundredvis af hænder slider stenene, det er
disse hænder, og den tid det har taget, at give disse steder deres atmosfære. Alle mennesker
efterlader spor af deres eksistens, i de landskaber de betræder, de objekter de bruger, og
de bygninger de beboer ved berøring og passering. Vi efterlader vores indtryk, som vandets
erosion eller vulkansk bevægelse og stenaldre siden, der har formet vores landskaber og
ånder, ikke kendt for mange livstider, men stadig følt. I forfald er der håb for nye former for liv, og
kompositioner af betydning, af forvitring, brug og patina, skaber vi plads til fornyelse og reparation.
Midlertidig er effekten på stof over tid, og her kan vi måske lære at indsætte det i kontekst, at
overveje den geologiske tidsskala, dyb tid. Det stof der har eksisteret og transformeret for æoner,
forandrer konstant steder, og skaber plads til nyt liv, vi tror at vi har en fjern, men indlejret materiale
hukommelse om disse processer.
De mest holdbare ting er de, som varer længst. Tilsvarende kan vi tale om de kulturelle og
antropologiske værdier af langvarige ting (naturlige og menneskeskabt), som del af det mest
værdifulde, da de indeholder flere sammensatte spor af naturlig og menneskelig eksistens.
Det er ikke uret på vores arm, eller vægge der holder tiden, vi må se på geologiske klipper,
sedimenter, is, fossiler der holder på tid og historier fra vores kollektive fortid.

REPARERER/ GENSKABER/ REGENERERER

Vi har brug for en ny materiel kultur, en der nægter skjulte gemte systemer af unødvendig
produktion og affald, en kultur hvor spor af brug, forfald og reparation bliver fejret, og hvor
handlingen af at skabe godt bliver den centrale rolle mellem mennesker og deres ressourcer, hvor
forbrug erstattes af symbiose. Vi kan begynde med at genoverveje vores forhold, mellem hvad
der allerede eksisterer, slitage, forfald og alder. Kvalitet, relevans, skønhed, bevaring og reparation
bliver nødt til, at tage over for besættelsen af den moderne industrielle revolution med kvantitet,
skala og nyhed. Hvad er det der adskiller skader fra patina og affald fra arkæologi?
Ritualet og den sociale handling af at reparere og genskabe det fysiske kan også reparere den
emotionelle separation fra miljøet, andre arter og medmennesker. Ved at udskifte vores følelse af
hjælpeløshed om klimaets tilstand, med håb om at blive en del at dets genskabelse.

HUMANIST / ANIMIST / FUTURIST / HISTORICIST

Charles Darwin skrev i 1871 at ‘intelligence is based on how efficient a species becomes and
doing the things they need to survive’ en definition om århundrede med opfindsomhed og
innovation, måske har forhøjet vores bevidste hjerner, til den forkerte side af intelligens hierarkiet.
Det ser ud til, at mennesker må træde et skridt tilbage, og begynde at lære på ny fra svampe og
slim, planter og dyr, landskab og artefakter, hvilke aldrig har glemt betydning af, at være en del af
det der eksisterer.
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Ved at ændre vores ide om hvad der har værdi (kultur, natur, kvalitet, lighed og bevaring frem for
profit og vækst) kan vi bidrage til den kritiske rebalancering der er behov for.

DJERNES &
BELL

Vi skal samle trådene op, som vi har glemt vi var en del af, og begynde at væve.
START - MANIFEST
Djernes & Bell Architects
1/1

www.grundlhaahr.dk

NÆRHED & HELHED
Vi må tænke i nære sammenhænge og store helheder. Vi ser
verden som et komplekst netværk af landskaber, byer og mennesker - en proces af tid og sted - af naturgivne, historiske og
sociale lag. En mangfoldig helhed af sammenflettede fortællinger
og betydninger, der fortæller historien om vores samfund og
former vores liv på jorden.

Gründl Haahr

Vi søger som udgangspunkt for vores virke, at opnå en særlig opmærksomhed omkring stedet og dets væsen. Vi går på opdagelse
i byens mangfoldige spor og betydningslag. Lag for lag, bevæger
vi os ind under den urbane hud, for at aflæse stedets særegne
identitet. Vi skaber stedsspecifik arkitektur, der tager afsæt i
stedets historiske lag og eksisterende kvaliteter for at fremkalde
de stedbundne fortællinger og skabe klare planmæssige greb.
Vi har en helhedsorienteret og kontekstuel tilgang til faget, hvor
arkitekturen skabes i mødet mellem landskabet, byens store
skala og i samspillet med den nære sanselige oplevelse. For os
er dynamikken mellem skalaerne essentiel. Parallelt med byens
skala arbejder vi med boligarkitektur formet efter individuelle
drømme, og som danner ramme om det gode hverdagsliv. Samspillet mellem det nære sanselige og det store strategiske er
vores omdrejningspunkt for at skabe arkitektur, der puster liv i
kollektive drømme og giver plads til hverdagens poesi.
Vores samfund og byer er i kontinuerlig forandring, hvor ændrede
livsvalg og behovet for en bæredygtig udvikling kræver nye
løsninger på komplekse problemstillinger. Derfor arbejder vi
strategisk med steders udvikling, funktioners placering og samfundets aktører for, at udnytte ressourcerne bedre og transformere vore byer og bygninger. Vi er optaget af at løfte trængte
områder og skabe sammenhæng forankret i stedets historie og
identitet.
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Forandringer kræver refleksion, og vi insisterer på tid til eftertanke og tankevirksomhed, for over tid, at finde frem til holdbare
løsninger, nye idéer og dialog, der med tiden efterlader sig varig
virkning og langtidsholdbar arkitektur.
Det er denne forståelse for arkitekturen, set som et helhedsbillede, et samspil mellem nærhed og helhed, og hvor stedets
fortælling er i fokus, der kendetegner vores tilgang.

M A N I F E ST N Æ R H E D & H E L H E D

GRÜNDL HAAHR

Projekt START

Hald & Ravnborg

www.haldravnborg.dk

www.lyngelynge.dk

Lynge Lynge Arkitekter

Lynge Lynge Arkitekter

Manifest - Lynge Lynge Arkitekter
Vores tegnestue ønsker at skabe gode fysiske rammer og rumlige fortællinger.
For os lever arkitekturen i mødet med mennesket, derfor er livet i de byggede rammer det
vigtigste. Vi stræber efter en arkitektur, som er aflæselig og ærlig. Det tror vi, man opnår
ved at forstå det materiale man bygger med, for så derefter at bygge videre på materialets
præmisser. Det fokus udspringer af en fascination af sammenhængen mellem enkeltdelen og
helheden i arkitekturen.
Vores kerne kompetence er boligen. Boligen kræver en særlig nærhed og et tæt samarbejde med bygherren. Denne nærhed er en tilgang, som vi tager med ind i alle projekter. Vi er
særlige opmærksomme på den kontekst vi bygger os ind i eller ombygger. Vi er interesseret i
at skabe nye fortællinger, som tager afsæt i det, som allerede findes på en nænsom og nutid
måde. Vi er opmærksomme på, at krav til arkitekturen og det tilhørende liv ændrer sig i takt
med vores samfund ændrer sig. Det stiller krav til os arkitekter om at forstå kompleksiteten
omkring det, som fandtes og det som kommer.

Projekt START

Sideløbende med vores praksis har vi et forskningsprojekt på Det kongelige Akademi, hvor vi
genfortolker historisk arkitektur igennem nutidige tilgængelige materialer. Det har skærpet
en grundlægende interesse for at skabe en aflæsbar og ærligt arkitektur, som tager afsæt i
det materiale man bygger med. Arkitekturmodellen er et vigtigt værktøj for os til at afsøge
potentialer og kommunikere med samarbejdspartnere i processen. Modellerne udføres i
”sande materialer” som derfor synliggøre en konkret oversættelse fra model til virkelighed.
Vores tegnestue er baseret på tætte og inkluderende samarbejder. F.eks har vi et tæt samarbejde med Mette Lange Architects, fordi vi mener, at der skabes stærkere projekter igennem
delt ejerskab, passion og erfaring. Vores tegnestue er flyttet til Oremandsgaard Gods, hvor
omgivelserne har inspireret os. Vi håber på at kunne indgå nye samarbejder med Vordingborg eller Guldborgsund kommune og derigennem styrke vores allerede igangværende lokale tilknytning.

Modelstudier af bygningsdele og materialitet.

www.tuliniuslind.dk

Manifest: Tulinius Lind Arkitekter

Vores praksis er båret af et ønske om at bringe det åndfulde tilbage til
arkitekturen, og at udvikle og bygge eksempler på dette til glæde for
samfundet.

Tulinius Lind Arkitekter

Vores afsæt er humanistisk: Vi vil skabe steder og rum for mennesker,
som er rare at være i. Oplevelsen af arkitektur ligger i det sansede og det
erfaringsbaserede snarere end i det teoretiske og intellektualiserede. Vi
prioriterer atmosfære over værkkarakter, og vores vigtigste værktøjer er derfor
empati og indlevelse.
Arkitekturen må som kunstart, i tillæg til at løse et funktionelt behov eller
program, også nære en menneskelig og meningsfuld tilværelse. På såvel et
biologisk, psykologisk og eksistentielt niveau visner vi uden rum, rammer og
ritualer, der er i stand til at skabe dybe refleksioner og nære relationer.
Der findes ikke mange steder, hvor vi kan være nærværende – for ikke at sige
værende. Vores arkitektur afsøger et mere stilfærdigt udtryk, fordi der i det
stilfærdige findes et nærvær, en tilstedeværelse.
Vi har derfor en præference for et mere nøgternt udtryk, som modspil til
en periode med anmassende og overflødige gestusser. En arkitektur, som
giver plads snarere end at kræve plads. Et tilbud om et mulighedsrum.
Virkemidlerne er dagslys og velproportionerede rum i en menneskelig
relaterbar skala. Altid i en meningsfuld fortolkning af stedet.
Vi er optagede af at kombinere en bygbar og forståelig arkitektur med
poetisk overskud. Vi dyrker den tektoniske logik i vores projekter, hvor
konstruktionen og detaljerne forankres i materialets og håndværkets
virkelighed.
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Det ligger i arkitekturens væsen at besidde egenskaber som integritet,
værdighed, ansvarlighed, varighed, nærvær, stilhed, ærlighed og skønhed. Det
er tegnestuens erklærede mål at forsvare disse værdier og egenskaber, som har
egenværdi og er sit eget formål, i alt vi bygger uanset opgavens omfang eller
værdi.
Når vi lykkes med arkitekturen, så besidder den en egen ro og storhed og
giver os en oplevelse af at indgå i en større sammenhæng, og den besidder en
gådefuldhed, som appellerer til vores fantasi.

Projekt START

Point

www.pointcph.com

www.noaa.dk
NOAA
Projekt START

SANSELIGHED
Vores mål i alle projekter
er at give kærlig detaljering og indarbejde sanselige
oplevelser også i de mindst
forventede dele af arkitekturen

STEDET
Vi skal tegne og styrke
stedets eksisterende materialitet og stemning

MATERIALE
I vores tilgang til arkitektur,
vægter vi at forstå og afdække
de mange kulturelle og fysiske
lag der tilsammen udgør et Sted
og giver det karakter. Vi tager
udgangspunkt i materialets tradition, funktion og taktilitet

ÆSTETIK
At skabe arkitektur i feltet
mellem kunst, poesi og lokal
håndværkstradition skal forblive vores æstetiske tilgang til
projektudvikling

BEGEJSTRING
Vores praksis spænder på tværs
af program og lader hver opgave
udvikle sig på egne præmisser i
en proces der er kendetegnet ved
åbenhed, og begejstret intuition,
funderet i en solid teknisk og praktisk erfaring.

DIALOG
Vi er et genererende tandhjul. Vores projekter udvikler sig i en levende dialog med de forskellige interessenter og faggrupper.
Her lærer vi alle og skærper
vores faglighed sammen

FORDYBELSE
Vi
løser
designudfordringer gennem bred
vidensdeling og fordybelse
baseret på materialelære,
formgivning,
farveteori,
arkitekturteori

TILLID
20 års erfaring i faget har
lært os at dialog og tillid
er kernen i alle gode projektforløb

HISTORIE
Vi har et samfundsansvar og
føler os forpligtet til, at forstå
og respektere traditionen
og historien, for samtidig at
kunne bryde med den, viderebearbejde, skabe fornyelse, tilpasse og fokusere på nutidens
problemstillinger

FARVER
Farver giver rum, farver skaber
form; en dynamik, en rytme,
et spil, som er med til af definere hvordan arkitekturen
opleves

FORNUFT
Vi tænker og tegner bæredygtigt. Vores praksis udforsker løsninger som er
holdbare og udnytter det
allerede eksisterende i en
leg med former, farver og
materialer

OPMÆRKSOMHED
International erfaring har
lært os at arkitektens rolle
er at samle dialogen og
kanalisere projektets form
og forløb ved at lytte og
støtte alle parter involveret

www.mimastudio.com

Mind and Matter Manifesto

1. Der er aldrig kun ét svar./Derfor

skal vi blive ved

med at undersøge, reflektere og opsøge viden. Vores tilgang
skal være nysgerrig, åben, engageret og lyttende.

2. Poesi er alle steder, altid. Det er vores
opgave at synliggøre den./Når vi finder, oversætter

og

tydeliggør poetiske motiver skaber vi en arkitektur der giver
plads til medskabelse, tilknytning og nærvær.

3. Alle projekter har sin egen fortælling.

MiMa Studio

/Projektets fortælling har sin egen logik, og forholder

sig altid til sin kontekst – stedets fysiske, historiske,

sociale, økonomiske eller kulturelle lag. Gennem et vokabular
af rum, form, materialitet og konstruktion, kan vi fremkalde
projektets stemme.

4. Arkitektur er proces, og bliver ved med at
udfolde sig./En bygning er aldrig statisk, og bliver

ved med at formes af de mennesker der indtager den. Tid og

forandring er en aktiv del af arkitekturens natur - og når vi
forholder os til både fortid, nutid og fremtid, fremmer vi
fleksible og bæredygtige valg.

5. Arkitektur er mødet mellem indre og ydre rum.
/Nærvær og tilstedeværelse opnås, når vores fysiske rammer

giver plads til menneskets drømme, tanker og refleksioner. Den
arkitektur vi skaber skal understøtte fællesskaber med plads
til det enkelte menneske.

6. Arkitektur er mødet mellem mind og matter.
/Arkitektur er aldrig enten-eller, og vi vil dyrke det

sammensatte. Tanke og materiale, poesi og funktionalitet,
refleksion og produktion, at skrive og at bygge, er ikke

modsætninger men styrker tværtimod hinanden. Sammen vil vi
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blive ved med at undersøge, udforske og udfolde en poetisk
bæredygtighed.

MiMa Studio, 2021

Hvor der er
vand er
der liv.

Maritime Architecture Studio APS

www.maritimearchitecturestudio.com

Projekt START, Dreyers Fond / Arkitektforeningen

Maritime Architecture Studio er en ung
og fremsynet tegnestue, specialiseret i
arkitektur på og omkring vandet.
Vi har en klar mission om, at bruge
arkitekturen til at forbedre forholdet
mellem byen og vandet og arbejder
med bæredygtig og oplevelsesrig
havneudvikling på tværs af alle skalaer,
fra det lokale maritime fælleshus til
den kystsikrende havnepromenade.

Projekt START

Vi ønsker at forbedre adgangen og
skabe nye samlingssteder, der bringer
de lokale og besøgende tættere på
vandet og tilbyder en ny måde at
opleve mødet mellem natur og by.
Vi bruger arkitekturen som et talerør
for stedets særlige fortællinger
og udnytter dets kvaliteter og
særegenhed til at skabe rumlige
oplevelser og destinationsudvikling,
der bringer nyt liv og aktivitet til
området.

Copenhagen Islands ”Parkipelago”

For os udvikles et projekt ikke bare på
tegnebordet og vi er stedsnærværende
igennem hele processen, fra de første
skitser til færdig konstruktion. Vi
praktiserer brugerinddragelse som et
aktiv og tillidsskabende værktøj, der
styrker de lokales ejerfornemmelser,
og sikrer at det færdige projekt
forankres både landskabeligt og
menneskeligt.

København 13.09.21

Maritime Architecture Studio

V

Vi er selv passionerede brugere
af vandet, både som arbejdsog legeplads, og har med vores
kombinerede tegnestue og værksted
i Slusens Bådeværft i Københavns
sydhavn en unik indsigt i de tekniske
forhold og sociale dynamikker som
skaber et godt havnemiljø.

maritime
architecture
studio

www.jesperkusk.dk

Manifest

Vi har fokus på æstetik og bæredygtighed i et fremtidsperspektiv.

Vi tror på FN’s klimarapport og vi tror på handling nu!
Derfor skal vi genbruge, bygge med lokale materialer og altid
have øje for at reducerer vores forbrug af CO2 i byggeriet.

Jesper Kusk Arkitekter

Vi tror på en bedre byggeskik med fokus på jordens
begrænsede ressourcer.
Derfor bygger vi med træ i mange af vores projekter og det er
vigtigt for os, at vi vælger både smukke, langtidsholdbare,
miljøvenlige og fornybare materialer.
Vi tror på social samhørighed
Derfor tegner vi fællesskaber, der samler på tværs af religion,
køn og aldersgrupper. Vi tegner bygninger der skaber livskvalitet
for den enkelte, forener og samler samt rækker ud og beriger
det omgivende samfund.
Vi tror på det gode inde- og udeklima .
Derfor tegner vi projekter, hvor dagslys, frisk luft og det gode
inde- og udeklima er i fokus. Vi udfordrer den traditionelle
tænkning om skellet mellem inde og ude, og gentænker måden
vi lever, arbejder, underviser og mødes på.
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Vi tror på dialogbåren proces og sammen når vi længst.
Hos Jesper Kusk Arkitekter udformer vi projekter i tæt dialog
med brugere, bygherre og det øvrige rådgivningsteam. Det er
gennem dialogen og samarbejdet, vi former og arbejder med
arkitekturen og dens kontekst. Det er gennem dialogen, at vi
kan bringe byggeriet i en ny ansvarlig og bæredygtig retning.

Jesper
Kusk
Arkitekter

www.somdetblaa.dk
Projekt START

DETBLÅ

DET ENKLE
DET SITRENDE
DET SAMLENDE

DETBLÅ

DETBLÅ

www.forsarkitekter.com

mere synergi

Vi er drevet af ønsket om at bringe natur, bygninger og mennesker sammen i en
højere enhed.

Fors Arkitekter

Den fremtide udvikling har behov for mere synergi; mellem by og land, mellem
det byggede og det naturlige, mellem ude og inde, mellem fortid og nutid, mellem
brugere og sted.
Vi vil opløse grænser mellem discipliner og arbejde integreret med arkitektur og
landskab på tværs af skala fra start.
Vi tror at vi kan skabe mere synergi i arkitekturen ved at bringe naturen ind i
bygningen og bygninger ud i naturen.
Gennem en åben dialog, tværfagligt samarbejde og en undersøgende designproces
arbejder vi i alle skalaer for at skabe mere synergi og samhørighed.
Sammen skaber vi generøse bygninger og landskaber, der bevæger os, omfavner
os og inviterer os til at opleve verden fra et andet perspektiv.
Med vores arkitektur vil vi opmuntre til en øget forståelse, forbundethed og
engagement for vores omgivelser og hinanden.
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Vi ser arkitekturen, landskabet og brugerne som et - uden begyndelse eller ende.

Manifest
Fors Arkitekter ApS

www.a-a-collective.com

Manifest

Hér kunne vi skrive om, hvad vi kan som virksomhed, hvor gode vi er, og hvad vi har opnået – Men det mener vi
ikke er et passende udgangspunkt for at indlede et samarbejde. Det handler jo om Jer og Jeres borgere.
Vores metode er dialog med borgere og brugere i workshop formater. Vi er ikke interesseret i skabe noget ud fra
den fri fantasi. Istedet arbejder vi grundigt med research og leverer resultater gennem samarbejder.
Vi bygger ikke til os selv – Vi bygger til andre – Vi bygger for andre – Vi bygger til Jer!

A-A Collective

Vi vender derfor manifestet om og spørger Jer:
Hvad har I brug for?
__________________________________________________________
Skriv her:

________________________________________________________.

Hvad drømmer I om?
__________________________________________________________
Skriv her:

Projekt START

________________________________________________________.

Vi glæder os til at høre fra Jer.
Mvh. A-A Collective

www.dominiqueserena.dk

september 2021.
---

dominique + serena

Arkitektur for mennesker

Tegnestuen dominique + serena er grundlagt af
arkitekterne Dominique Hauderowicz og Kristian
Ly Serena i 2018. Tegnestuen beskæftiger sig
med arkitekturens betydning for menneskers
sociale liv og fællesskaber, og har de seneste
år særligt beskæftiget sig med etableringen af
aldersinkluderende bygninger og bymiljøer.
Vi arbejder med troen på:
1. AT ARKITEKTUR ER EN SAMFUNDSKUNST OG
SÆRLIGT DET OFFENTLIGE RUM KAN BIDRAGE
TIL SOCIALE BÅND OG LOKALE FÆLLESSKABER.

dominique + serena

2. AT VI SKAL LAVE RUM – BÅDE BYER,
BYGNINGER OG LANDSKABER, DER KAN
FAVNE ALLE MENNESKER, UANSET ALDER OG
FUNKTIONSNIVEAU.
3. AT BYGNINGER OG UDERUM SPILLER SAMMEN
OG DETTE SAMSPIL RUMMER SÆRLIGE
POTENTIALER.
4. AT TIDEN KRÆVER NYE TILGANGE TIL
BORGERINDDRAGELSE OG SAMSKABELSE.
ARKITEKTUR HANDLER SÅVEL OM AT SKABE DEN
RIGTIGE PROCES SOM AT TEGNE DEN RIGTIGE
LØSNING.

1 3 Reflekterende praksis:

Age-Inclusive Public Space, Hatje Cantz Verlag.
(Hauderowicz & Serena, 2020). Tegnestuen har
været skrivende redaktør på bogen med bidrag
af førende internationale by- og aldringsforskere.
Sideløbende med vores praksis arbejder vi også
teoretisk – for at sætte ord på og udvikle idéer og
stille spørgsmål ved det gængse.

5. AT ARKITEKTUR OPLEVES MED ALLE SANSER.
6. AT PENGE SKAL BRUGES KLOGT OG, AT
KVALITET SIKRES VED GRUNDIGT ARBEJDE
SNARERE END STORE BUDGETTER.
7. AT VIDEN OG TEORI GIVER NÆRING TIL
PRAKSIS.
8. AT VI KAN BIDRAGE I MANGE ROLLER – SOM
RÅDGIVERE, SPARRINGSPARTNERE SÅVEL SOM
INITIATIVTAGERE OG DRIVKRAFT.
9. AT PROJEKTERNE BLIVER BEDST, NÅR VI
PERSONLIGT FØLGER DEM FRA A TIL Z I TÆT
DIALOG MED BYGHERRE.
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10. AT GODE LØSNINGER ER ROBUSTE OVER TID
OG TAGER HENSYN TIL DRIFT, ÆNDRET BRUG
OG KLIMABELASTNING.
Vi ser frem til at møde Jer !
Med venlig hilsen,
Dominique Hauderowicz
Kristian Ly Serena

2 Mange
8 Inkluderende praksis:

En del af vores arbejde handler om
at møde borgerne, hvor de er. Vi er
nysgerrige på, hvor folk mødes, og
hvordan de bruger deres lokalsamfund.
Det er værdifuld viden, man kan bruge til
at skabe stedsspecifikke løsninger. Her
fra en workshop på et plejehjem.

vigtige valg træffes tidligt i
processen og derfor gør vi meget ud af at
undersøge, analysere og give tid til at afsøge
det rigtige arkitektoniske greb. Vi arbejder
meget i fysiske modeller og håndtegninger.

12 Grundig projektering, beskrivelse og

opfølgning på byggepladsen kan skabe
gode løsninger ud af lidt. Vi gør en dyd ud
af arkitektens klassiske håndværk og tegner
altid løsninger igennem med en kærlighed til
materialer og tektonik.
dominique + serena

www.hahnlavsen.dk
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Hahn Lavsen

Vi ønsker at bruge vores viden om traditionelle materialer og
byggeskik som svar på de udfordringer nutidens byggeri står over
for. Vi vil arbejde mod et ærligt byggeri som balancerer æstetik,
bæredygtighed, og bærer mening, tradition og historien, frem for
fremmedgørelse - en nutidig byggeskik.

01 Træder gerne tilbage, og lader
omgivelserne diktere.
02 Tror på det mindst mulige indgreb,
oftest er det bedste, det billigste,
og i øvrigt også det grønneste.
03 Intereserer os for hvad tingene er,
ikke hvad de ligner.
04 Mener man bør bygge mindre nyt
og renovere mere.
05 Ser protientialet i de mange
funktionstømte bygninger.
06 Påstår ikke at vide alt på forhånd
men stiller mange spørgsmål.
07 Motiveres af konkrete
problemstillinger, også de lavpraktiske.
08 Anvender ærlige materialer i sin
enkelthed, uden at pakke noget ind.

Et manifest af
Hahn Lavsen
arkitekter
september 2021

www.johansenskovsted.dk

Manifest - Johansen Skovsted Arkitekter
For os handler arkitekturen om det vedhåndenværende både i naturen, stedet og måder, der bygges på. Vi bygger
ressourcebevidst og henter udtrykket i materialet, konstruktionen og detaljen.
En simpel intervention kan være rig og kompleks i sammenstilling med det specifikke i stedet.
Eksisterende strukturer er ikke kun en foræring, men også et arkitektonisk potentiale.
Vi søger at forene konkrete byggeteknikker og projektets bærende idé. Vi allierer os med fagpersoner, og opsøger og
udvikler viden. Denne tværdisciplinære tilgang giver præcision i materialevalg og forbrug.
Brugere, bygherre, interessenter og myndigheder tages tidligt i ed, med det mål at finde ind til projektets kerne. Det
nødvendige.
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Johansen Skovsted Arkitekter

Den store gestus i den simple handling.

Johansen Skovsted Arkitekter 2016. Foto: Rasmus Norlander

13.09.2021
Søren Johansen / Sebastian Skovsted

www.jonathanhouser.dk
Klara Lyshøj, Katrine Kretzschmar, Alexandra Wedderkopp
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VI
VIL
I
II
III
IV

INSISTERE på nænsomhed, opmærksomhed og ydmyghed
EKSPONERE eksisterende ressourcers potentialer
GENTÆNKE udtjente materialer og objekters anvendelighed
BENYTTE hvad der allerede er, og ikke forbruge unødvendigt
BEARBEJDE UHVVRXUFHUWLOIXQNWLRQHOWVWRÀLJWRJ VWHWLVNPDWHULDOH
REPARERE i stedet for at kassere
OMSTRUKTURERE det kredsløb ressourcerne er en del af
EKSPERIMENTERE med materialer, processer og konstruktioner
SKABE DUNLWHNWRQLVNNYDOLWHWPHGIRNXVSnPDWHULDOLWHWRJVWRÀLJKHG
STYRKE arkitekturens æstetiske kvaliteter og stedets identitet
OPHØJE hvad der allerede er
REVITALISERE ressourcer og objekter, der har mistet deres værdi
BESKYTTE miljøet og den kontekst, der giver et sted sin karakter
UDFORDRE hvordan vi tænker cirkularitet, og hvordan det kan bruges
NEDBRYDE grænserne for hvad en arkitekt er
BIDRAGE til en ny opfattelse af, hvad en bæredygtig praksis vil sige

VI VIL
Klara Lyshøj
Katrine Kretzschmar
Alexandra Wedderkopp

www.sted-cph.dk

Viden og visioner om landskabet og det fælles rum.
•
•

Vi laver visionære landskaber og byrum, samtidigt med at vi

Tid & Sted

Vi ved noget om by- og landskabsarkitektur, AI og databaser og kan hjælpe

dokumenterer og formidler eﬀekten af det.

med at skabe kloge mødesteder og langtidsholdbare klimaløsninger, hvor

Vi kortlægger og visualiserer, for at ﬁnde rumlige løsninger på komplekse

stedets kvaliteter udvikler sig på en veldokumenteret måde over tid.
•

spørgsmål.
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•

DET LEGENDE,

Vi laver rådgivning lige fra idéudvikling, projektering til realisering.

DET FÆLLES,

•

Vi er her for at sikre, at landskabet og det fælles rum bliver en synlig del af
løsningen på tidens udfordringer både i gadebilledet og i statistikkerne.

•

Uderummene kan blive til de steder, hvor løsningen på klimamål og grøn
omstilling via databaserede analyser sker.

OG HVERDAGS KATEDRALERNE

Vi laver arkitektur, der opfører sig frimodigt og empatisk uden

Vi tager hverdagens steder alvorligt, ved at skabe og beskytte,

Vi kvantiﬁcerer og kortlægger, det kvalitative og bruger tallene

at være bange for at mene noget og lukker folk ind.

det vi deler, og lave steder der binder os sammen.

til at formidle stedernes kvalitet til dem, der ikke kan se det.

Manifest

www.studioheima.co

Bearnaise du Studio Heima
Arkitektsovsen - ingredienser

Step by step

3 stk. Mennesker
4 spsk. Natur
1 dl Sundhed
4 stk. Fortællinger
100 gr. Ærlighed

1. Mennesket
Mennesket er første del af essensen. I en gryde kommer du
behov, funktion, kultur, skala, mangfoldighed, sanserne,
velvære og gode oplevelser. Rør det godt sammen.

Studio Heima

En god arkitektonisk sovs inspirerer,
nærer og skaber muligheder for nye
oplevelser. For arkitektur opleves
ikke kun med øjnene, men med hele
kroppen og de øvrige sanser. Den
indeholder og styrkes af forskellige
perspektiver og ideer. Vores
designløsninger inddrager stedets
karakter og kontekst, og skaber en
dialog mellem koncept og sted. Og
så smager den helt perfekt!
OBS! Den skiller hvis den ikke bliver lavet ordentligt.

1.

4.1

2. Naturen
Nu tilføjes naturen til essensen. Kom beliggenhed, miljø,
landskab, egenart, vejrforhold, sted, flora og fauna ned i
gryden. Kog langsomt op før du skruer ned for varmen igen og
lad så simre forsigtigt videre.
3. Fortællingen
Tilsæt fortællinger. Saml oplevelser, historier, identitet,
kontekst, traditioner, kulturarv og iscenesættelsen og kom det
ned i gryden. Lad det simre med de andre ingredienser indtil
lidt under halvdelen er tilbage, eller dvs. helt ind til essensen.

5.
3.
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Hvert projekt har sin egen unikke historie og identitet, og skal være en oplevelse for
brugeren. Arkitektur er en fortælling der starter indefra og ud, såvel som udefra og
ind. Vores designproces tager udgangspunkt i stedets ånd og iboende kvaliteter. Vi
ser på traditioner, arbejder med værdisætning og analyserer stedets iboende
karakter, hvor vi dyrker de naturlige og kulturelle lag, og inkorporerer disse i vores
arbejde. Vi har fokus på konteksten, hvor der lægges vægt på at skabe en
harmonisk oplevelse af ankomsten, landskabet og selve iscenesættelsen af
arkitekturen. Arkitekturen skal være en helhedsoplevelse.
Mennesket:
Arkitekturen er til for mennesket. Dertil har vi en holistisk tilgang til arkitektur,
med mennesket i centrum. En bygning skal ikke blot huse folk; den skal også skabe
rammen for gode oplevelser og velvære. Vi lægger vægt på at skabe arkitektur der
ikke kun er stedsspeciﬁk men også situationsspeciﬁk. Vi bruger en fænomenologisk
tilgang, og skaber arkitektur der forstår menneskets og brugerens behov og
stimulerer sanserne. Det er vigtigt for os at skabe langtidsholdbare bygninger der
kan være til glæde for den nutidige samt de næste generationer.
Naturen:

o

5. Ærlighed
Nu hvor saucen begynder at blive tykkere, skrues der ned på
laveste varme. Pisk nu det gode håndværk, de gode og robuste
materialer og de simple løsninger i, en spiseske ad gangen. Her
kan man nu se hvordan arkitekturens kvalitet begynder at
danne sig. Husk at piske konstant, ellers kan saucen skille. En
god sovs kræver nemlig kærlighed, omhyggelighed og
dedikation.

q
r

Vores design og arkitektoniske løsninger er bygget på en forståelse og respekt for
naturen og miljøet. Vi sigter mod at forbinde mennesket med naturen gennem vores
tilgang til arkitektur og design. Vi er øvet i at udvikle projekter i land- og
naturområder og er optaget af at få bygninger og natur til at harmonere, hvor
naturen får lov til at ånde frit sammen med bygningen.
Ved at skabe bygninger, der hjælper mennesket med at ﬁnde kontakten til naturen,
skaber vi fysisk og følelsesmæssigt velvære for mennesket samt et bedre miljø for alle.

S

Sundhed:

Mængden af ingredienser i essensen kan justeres og tilsmages
efter behov.
Andre ingredienser kan med fordel tilføjes til essensen hvis der
ønskes andre smagsnuancer. Obs. Vær forsigtig!
For det perfekte resultat, krydres sovsen med personlighed.
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c

Fortællingen:

N

Tips:

4.2

b

Ordforklaring

4. Sundhed
Si essensen og kom den i en ren gryde over lav varme. Pisk de
sunde, naturlige og intelligente byggematerialer i, til det
skummer og begynder at tykne. Husk at hele tiden at piske i
saucen ellers bliver den for tynd.

Saucen er nu klar til at blive serveret. Bon appétit!

2.
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Sundt byggeri starter ved at bruge gode, sunde og naturlige materialer; sådan kan
vi aﬂaste klimaet og skabe et sundt og allergivenligt indeklima.
Vi brænder for sunde løsninger, og arbejder for at mindske CO2-udslippet. Vi
arbejder med en pragmatisk tilgang; selvom vores ønske altid er at fremme det
naturlige i alle aspekter, står vi ved at små tiltag er bedre end ingen tiltag.
Vi skaber det sunde indeklima igennem naturlig ventilation, allergivenlige
overﬂadebehandlinger, robuste og intelligente materialer samt fokus på hvordan vi
arbejder med rum og brug af lys og farve.

z

Ærlighed:

u
v
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Vi tror på at være gennemskuelige og transparente i designprocessen, uanset
projektets omfang eller type. Vi hylder de simple løsninger og det gode håndværk,
hvor der arbejdes i bund med detaljen og materialiteten. For os er det vigtigt at
fremvise materialerne for hvad de er, og lade dem få plads til at udfolde sig.
For os er det vigtigt at man ved hvad man får og at der er brugt robuste og
holdbare løsninger, som kan vedligeholdes.

www.ark-land.com

ARKLAND
MANIFEST
Vi står på to ben.Vi har ARKitektur og vi har LANDskab.Tilsammen har vi
ARKLAND.

Arkland

“ VI TROR på at vi kan skabe de bedste bæredygtige rammer for mennesker, ved at arbejde med både arkitektur og landskab i et og samme
projekt fra start til slut.”
“VI VED at arkitektur og landskab har en gensidig stor indflydelse på
hinanden. Landskabet er altid en del af bygningen, så længe man kan se
ud ad vinduerne. Omvendt vil bygningen altid være synlig i landskabet. Vi
vil skabe en sammenhæng mellem inde og ude – mellem de hårde og de
bløde elementer.
Formålet med at inddrage både bygning og landskab er at bygge bæredygtigt. Landskabet kan bidrage positivt til reducering af bygningens ressourceforbrug og med fokus på materialevalg samt fokus på
multifunktionaitet, vil vi skabe et solidt og bæredygtigt projekt.”
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“VI ARBEJDER med landskabet og bygningen som to dele, der har en
gensidig afhængighed. Vi betragter de to dele som en samlet helhed, der
bearbejdes gennem processen.
Vi ønsker at have en klar tråd mellem bygning og landskab. En tråd der
ikke er til at tage fejl af. En tråd der binder projektet sammen.”

www.lysning.dk

Vi
har

allesammen

brug for en arkitektur der
er som en omsorgsfuld beholder.
En
en

trang

beholder,
til

at

hvis

funktion

opfange,

udspringer

omfavne,

udtale

fra
og

ophøje

menneskers drømme og steders potentiale. En beholder som skal være
verdens trygge midtpunkt for dens brugere. En beholder der afspejler deres
selvforståelse samtidig med at den peger på drømme, ønsker og ambitioner for fremtiden.
Tegnestuen Lysning arbejder for at arkitekturen skal dyrke og forædle steder og menneskers
potentiale: Lad arkitekturen indvarsle menneskers udfoldelse og tilbyde sig selv som en løsning
på tilværelsens forhindringer og steders begrænsninger!
Der er brug for meningsfuld arkitektur, med afsæt i menneskelige kerneværdier.
Et livsfattigt torv, en øde park, en utryg gade, et anonymt fælleshus, et dysfunktionelt byrum er
allesammen steder der mangler en mening der kan deles af mange. De mangler at tilbyde en struktur

Tegnestuen Lysning

af mellem-menneskelige kontaktflader. De er drænede for socialt engagement, stolthed, kærlighed
og omsorg.
Lad os gribe meningsforladte steder an, ved hjælp af velovervejede, præcise arkitektoniske
nedslag og indgreb! Lad den løsning, som arkitekturen tilbyder stedet give en ny mening og et
nyt indhold til en social, rumlig kontekst. En bygningsmæssig intervention, en programmatisk
forvandling, et skønt sted; en rumligt, manifesteret begrundelse, der har som formål at forløse
mennesker og steders kvaliteter. Lad nysgerrighed, åbenhed og eftertanke vise vej igennem
stedernes forædling, idet der ikke fra starten vides hvordan disse opgaver skal løses, men hvor
de kerneværdier som opgaveløsningen stræber efter, bliver brugt som vurderingsredskab:
Arkitekturen skal være en kontaktflade, der forstærker forbindelser mellem mennesker og som
manifesterer deres spor og tilstedeværelse.
Arkitekturen skal hele tiden dyrke menneskers fornemmelse af at eksistere –af nuet; et forankrende
punkt som indkapsler tiden, idet den tilbyder sin form og sit indhold som et sanseligt forstærkende
berøringspunkt mellem mennesket og menneskets fornemmelser og indtryk af at være tilstede.
Arkitekturen skal være elastisk i sin udfoldelse, idet den skal være i stand til at imødekomme
og optage nye drømme og behov som vil opstå igennem dens levetid.
Arkitekturen skal være robust ved at skabe forbindelser mellem tider. Den skal vende tilbage
til, hvordan andre mennesker har løst opgaver og derved videreføre og viderebygge på deres
erfaringer, og de principper der har vist sig at være gode.
Lad os endelig være opmærksomme på de kvaliteter som arkitekturen herudover forærer os, da der
hen ad vejen ofte vil opstå overraskende muligheder for, hvordan en specifik løsning kan tilføres
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værdi, ved eksempelvis at blive mere brugbar, mere kompakt, billigere, eller mere fleksibel.

www.cyklusarc.com

People, Planet, Process, Poetics
People

Proces

Vi mennesker udvikler os igennem vores erfaringer og udfordringer –
vores fysiske og kulturelle miljø spiller en nøglerolle i denne udvikling.
Vi vil skabe værker, der inspirerer til inklusion og deltagelse af alle
involveret. Det at fremme og pleje autentisk forbindelser, og opbygge
positive relationer mellem mennesker, vil ikke blot være impliceret,
men bevidst skabt igennem vores værker. Det menneskelige plan vil
blive vægtet højt, og værkernes helende miljøer gjort aktive.

Der er ofte et forståeligt fokus på et projekts resultat – budgetter skal
overholdes, deadlines skal mødes etc. Vi mener at det inspirerende
og ægte værk er skabt af et transparent, respektfuld, innovativ og
sjovt sammenarbejde. Et eksempel på dette ville være håndværk. Her
er færdighed, stolthed, og omsorg for det udførte arbejde, nærmest til
at føle i produktet. Det er sådanne processer der vil være vores fokus.

1.

3.

Cyklus Arkitektur

Kunst, arkitektur og design kan inspirere, samle og hele folk.

Planeten

Poetik

Der er heldigvis en voksende forståelse for hvor meget menneskers
handlinger påvirker planeten vi bor på. Vi begynder langsomt at indse,
hvor integreret en del af kloden vi er, og hvor stor indﬂydelse vores
handlinger har på den. Vi mener, at vores velvære og helbred er
afhængig af planetens. Desværre er denne tankegang forsat
manglende på et bredt plan – greenwashing stadigvæk værende et
problem. Vi vil skabe værker der er pålideligt bæredygtige – hvor der
er en fornemmelse af at ”komme hjem” og blive re-integreret med
planeten.

Æstetetik er et vanskeligt felt at arbejde i, da det ofte er præget af
forskellige trends og skiftende stilarter, som man kan fæle sig presset
til at følge. Der er dog mange egenskaber der transcendere stil og
trends. Det er i dette poetiske område at vi vil arbejde. Det er et
område hvor materialer, lys, atmosfære og sanselighed, skaber en
ramme for at mennesket kan udfolde sig. En tværfaglig tilgang er
nødvendig for at skabe noget der er både unikt, smukt og
meningsfyldt.

2.
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Vi arbejder for en sund planet.

1.
2.
3.
4.

Englandsparken, midlertidligt opholdsmøbel - s. 2
Bloom House & Me-We garden - s. 4
Udemiljø til Mændenes Hjem - s. 3
Dagslysdesign til private bygherre

En behagelig proces gjort tydeligt, ved et fantastisk resultat.

4.

Det tidløst smukke udfolder sig, igennem sensualitet, lys, atmosfære, og
det stille poetiske stunder, der opstår i livet.

s. 1

CYKLUS ARKITEKTUR

www.viumarkitekter.dk
Vium Arkitekter

DEN GRØNNE KATEDRAL
- på vej mod et regenerativ samfund
De gotiske katedralbyggere var himmelstormere.
Katedralerne var kulminationen på århundreders
stræben efter at opføre himmelske rum, gennemlyste af
farvet sollys og med en tagkonstruktion der syntes at forsvinde mod et uendeligt fikspunkt. Katedralerne står som
et vidnesbyrd om hvad menneskelige viljer er i stand til at
præstere i fællesskab.

EN REGENERATIV KULTUR – HVORDAN?

Klimaforandringer, politisk uro, flygtningestrømme og stigende ulighed peger på et akut behov for et nyt
fællesmenneskeligt projekt at gå sammen om.
Derfor vil vi bygge en ny katedral .

Vi vil bygge katedralen af materialer som kan tåle tidens
gang og kan vende tilbage til jorden når de er udtjente.
Vi vil bygge med materialer der patinerer uden at krakelere og drømmer om levende huse der ånder frit og renser
luften. Vi interesserer os for nye teknologiske landvindinger,
men finder også inspiration i traditionen.
Vi bygger ikke kun til os selv, men også for de kommende
generationer. Derfor tænker vi i robuste og fleksible løsninger og rum der kan bruges på nye måder når behov ændres.

HVAD VIL VI?
Vi stræber ikke mod stjernerne, men ønsker derimod at
være forankret i den jord vi bor på. Naturen er ikke
længere en ubegrænset ressource, derfor må vi gentænke
vores relation til naturen, således at der opstår en ny syntese mellem kultur og natur. I science fiction kan robotter reparere sig selv, i vores verden må målet være regenerering.

Den Grønne Katedral er ikke et enkelt genis værk, men resultatet af en tværfaglig indsats - kulturens ’scenius’.
Vi samarbejder, deler viden, er nysgerrige og er medskabere
til et inspirerende og innovativt fagligt miljø.
Kun i fællesskab vil vi kunne skabe det regenerative samfund.

Vi vil skabe en kunstnerisk og teknologisk bygningskultur på
et regenerativt fundament. Når naturen får lov, fremviser
den mangfoldighed og diversitet, ligeledes kan kulturen
stadig være fuld af variation og særpræg når blot den er
bæredygtigt funderet.

DE 5 BYGGESTEN

2. KUNSTSYN

4. SOCIAL ANSVARLIGHED

5. TEKNOLOGI

- Designparametre for en regenerativt bygningskultur

Vi arbejder ud fra et etisk funderet kunstsyn.
Det etiske aspekt udtrykker sig i at værne om ressourcer
og ikke bruge mere end højst nødvendigt. Enkelhed er et
bærende motiv for vort virke. Vi tror der kan opnås stor
skønhed med enkle midler. At opnå enkelhed er en destilleringsproces hvor vi finder ind til essensen og skærer det
overflødige fra.

Vi arbejder for en socialt bevidst arkitektur.
Vores byer og bygninger er inviterende og inkluderende.
Arkitektur er for alle uagtet social og økonomisk status. Vi
vil skabe sociale biotoper med de bedste vækstbetingelser
for ethvert individ. Omvendt er det vores overbevisning at
det menneske der føler tilhørsforhold vil værne om fællesskabet, således at det sociale kredsløb kan opretholdes og
udvikle sig.

Vi hilser nye teknologier velkommen, men finder også inspiration i traditionen. Det nye kan også være at genopdage
det glemte. Vi foretrækker Low-tech fremfor High-tech,
men allerhelst No-tech. Intelligente huse er ikke nødvendigvis fyldt med teknik.

Som medbygger på den Grønne Katedral arbejder vi ud fra
følgende 5 parametre:
1. NATURSYN
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Vi ser konturerne af morgendagens katedral allerede nu.
Der udvikles intelligente materialer der kan optage C02,
byrum skyder op hvor naturen implementeres på nye måder,
græsplæner får lov at vokse vildt og der recycles og upcycles. Vi er ikke i mål, men fundamentet er ved at blive lagt.

Naturen er ikke omgivelser men vores ophav.
Mennesket har ikke forrang men indgår i et ikke
hierarkisk forhold til naturen. Mennesket har som forvalter
et ansvar for at værne om og beskytte naturen. Mennesket
er en del af naturens kredsløb.

3. STEDSANS
Arkitektur er stedsbundet. Den indgår i en sammenhæng
både kulturelt og geografisk. Vi tegner ikke løsrevne artefakter, men henter inspiration i stedet og det givne. Vi
kender vores historie og opfatter traditionen som en forudsætning for innovation.

Vi vil bygge huse med gode og sunde materialer der patinerer smukt og kan tåle det daglige slid. Vi vil bygge huse
der kan trække vejret selv uden ’kunstigt åndedræt’. Vi vil
løse indeklima og komfort med ’passive løsninger’ fremfor
’aktive’. Vi foretrækker termisk masse frem for genvex og
hellere højt til loftet end højere luftskifte.

www.instagram.com/gustavkraghjacobsen

Det kræver mere at bygge en ny by!

Gustav Kragh Jacobsen

- Tanker om måden hvorpå vi udvider i byen

Projekt START

På det høje byggepladshegn hænger store glanstunge renderinger,
der som et vindue til fremtiden gengiver den dagligdag vi tilsyneladende alle drømmer om. Mødre med Christianiacykler, Mosgrønt
græs, sludrende teenagers ”in love”, legene børn ved opstammede
træer og kaffedrikkene veninder under hvide parasoller. Billederne
akkompagneres af slogans i versaler, der slår fast at bebyggelsen
inspireres af midtbyens historiske karréer, men at Berlin, Paris og
London samtidigt mødes ”lige her”. På renderingerne er arkitekturen en baggrund, en scenografi for det skuespil der udfolder sig
mellem husene. Husene i sig selv er irrelevante og ligegyldige.

I den virkelige verden står det værre til. Her fremstår husene fortsat irrelevante og ubearbejdede, som grove modeller i polystyren, forstørret op og dumpet ned på den grå grusede jord. Livet
fra de fortryllende renderinger findes ikke. Byrummene har ingen
sammenhæng, husene ingen indbyrdes relation. Man kunne være
overalt. I Randers, København, Hamborg, Manchester, Reykjavik.
Skalaen fra den omkringliggende by er udvisket og væk. Det
samme gælder detaljerne. Der er intet at røre, intet at falde i staver
over. Alt er firkantet glas og store altaner. Der er ingen synlige tage,
intet gesimsbånd, sålbænk eller relief. Ingen smøge, passage eller
plads. Heller ingen rytme eller ro.

Området er opført på kortere tid end det har taget mig at få sat
nye greb på mine køkkenlåger. Alt fremstår ens; vinduer, døre og
påklistrede teglfacader med ”spil i forbandet”. Lejlighederne er
dyre og du kan allerede se dem i projektkontoret nede på hjørnet.
Men det kræver mere at bygge en ny by. Det kræver forståelse for
stedets historie, brug og særlige byggeskik. Det kræver kunstnerisk kvalitet og en blanding af gammel og ny. Det kræver små og
store lejligheder, nye fællesskaber for unge og ældre og dem der
har fået det tredje barn. Det kræver input fra borgere, butiksejere,
bygherrer og arkitekter i alle aldersgrupper. Det kræver nye måder
at gøre tingene på.

MANIFEST
„Jeg følte mig bedre tilpas, end jeg længe havde gjort. Alligevel rejste jeg
mig til sidst. På vej ud af haven betragtede jeg i nogen tid to hvide duer,
der med nogle få baskende vingeslag hævede sig højt op over trækronerne, og som derpå uden at bevæge vingerne i en lille evighed svævede
omkring i det blå luftrum, hvorpå de så, idet en svag kurren undslap deres
struber, vippede forover og, igen uden at bevæge vingerne, lod sig dale
ned i en stor bue rundt om de smukke cypresser, hvoraf nogle havde stået
der i måske to hundrede år.“

Projekt START

Andersen Mihaljevic

W.G. Sebald (Højde. Skræk. 1990)

Kan man skabe en arkitektur, der lige så elegant indfanger fænomener som lyd, lys, tyngde, lethed, farver, højde, dybde, tid og rum,
og samtidig forholder sig til naturen og det
at være menneske, som den tyske forfatter
W.G. Sebald formår det i denne passage?

I tæt samarbejde med ingeniøren lykkedes det
os på Kålagervej 25 at reducere de bærende
mure til den indre betonkerne. Ved at støbe et
dæk på blot 15 cm tykkelse var det muligt at
skabe en helt transparent front med en næsten usynlig vandret deling. Taget er en typisk
trækonstruktion, hvor formgivningen karakteOg kan man skabe en arkitektur, der, som ristisk svarer på Bygningsreglementets besSebald gør i sine værker, sammenfletter til- temmelser på stedet.
syneladende tilfældig historie og fortællinger
i nærmest barokke skildringer, man fortabes i Kurven er en del af et cirkelslag og opleves
og lader sig svæve væk med? Hvor underfun- både udefra og indefra. Ydersiden er beklædt
dige menneskelige betragtninger bliver fast- med simple tagpap shingles og skaber samholdt i ord - og i vores tilfælde tegninger og men med antracit puds og sorte render og
bygninger?
nedløbsrør et solidt, monolitisk udseende.
Som kontrast bringer det hvide interiør gunsVi forsøger.
tige betingelser for naturligt lys, og den omgivende bevoksning giver varme og farve til
At være til stede i processen, i samspillet mel- interiøret. Alle materialer er tilpassede stanlem bygherre, fagrådgivere, producenter og dardtyper fra lokale leverandører for at holde
håndværkere er en kernedyd for os. At be- et fornuftigt budget.
herske koordinationen, der til sidst udmønter
sig i smukke tegninger og bygninger, der har Hvis vi skal svare på bygherres ønsker såvel
udstrækning og præcision, er vores mål.
som lokale og globale udfordringer, tror vi
på en arkitektur, der først og fremmest skal
Som ung tegnestue er vi interesserede i at bestå. Kan huset, som cypresserne, stå, være
sætte vores præg på den arkitektoniske es- beboet og stadig begejstre efter to hundrede
sens i huset, og vi ønsker at forædle og ma- år, og kan to hvide duer svæve rundt i en lille
nifestere de føromtalte fænomener i det, der evighed deroppe, er det den ultimative bæregør huset: mur, dæk og tag.
dygtighed.
Andersen Mihaljević
Arkitektur

Kålagervej 25 under opførsel

www.jhca.dk

Manifest - JHCA - Arkitekt MAA, Jakob Hastrup Clausen

Kommune: Fra latin, neutrum af communis ‘fælles’, af kon- og munus ‘opgave, hverv’
DET KOMMUNALE RUM
Det kommunale rum er en frembringelse
Det kommunale rum er for de mange
Det kommunale rum er for den enkelte
Det kommunale rum er byen, gaden og de huse, der rummer vores over tid frembragte institutioner
Derfor
Det kommunale rum skal være smukt

Projekt START

JHCA

Det skal være varigt
Det skal give til byen
Det vil vi arbejde for

Børn opholder sig i det kommunale rum

Projekt START

alec & odin arkitekter

www.axoarkitekter.com

Natour

PROJEKTETS LØSNINGSRUM

Når mennesket skaber forandringer skal de virke
sammen med de naturgivne forhold, og stræbe
mod en æstetisk kvalitet, som styrker stedets kvaliteter ved at skabe en oplevelseværdi, som er en
rejse [TOUR] værd.

[NATUR] er ikke en permanent ”tilstand”, men en
dynamisk harmoni, hvor vind, vand og vejr i samspil med dyr og mennesker påvirker vores landskaber og byer.

OM NATOUR

Projekt START

NATOURs procesmodel rummer milepælsmøder,
som adskiller de enkelte faser, og kan rumme
traditionelle møder, workshops eller beslutningsworkshops med deltagelse af overordnede beslutningstagere..

Ved større komplekse og længerevarende projekter
organiseres processen efter NATOURs procesmodel,
som opdeler rådgivningen i 4 faser.

PROCESMODEL

IDENTITET
For at blive en succes skal det endelige projekt
ramme både de overordnede funktionelle æstetiske behov på stedet - og rumme en gnist af noget
særligt, som forbinder projektet til netop dette
sted.

MENNESKER
Projektet er begrundet i hensyn til menneskers
behov, og må derfor også tage udgangspunkt i
de direkte og indirekte interessenter, og brugeres
oplevelse af stedet og projektets udfordringer,
svagheder, styrker og muligheder - og hvordan
projektet ved en fælles indsats kan give det bedst
mulige projekt.

TEKNISKE KRAV
Oftest starter et projektet med et teknisk problem,
som skal finde sin løsning. Der skal gøres en indsats, og i den forbindelse skaffes den nødvendige
faglig viden om de mulige og realistiske løsningsscenarier.

For at kunne arbejde robust og realistisk med
stedets og projektets samlede udvikling, er det
afgørende fra starten at lave kvalitative og kvantitative studier af stedet.

STED
Hvert enkelt sted har sine egne særegne karakter
og kvaliteter, som er et produkt af stedets naturgivne forhold, kulturhistorie, brug og tidsdybden af
de forandringer, som stedet gennemgår.

NATOUR TILBYDER EN
GOD OG MÅLRETTET
UDVIKLINGSPROCES

www.natour.nu

www.tegnestuenfem.dk

Manifest
Vi savner visioner når vi betragter samtidens byggeri - derfor arbejder vi efter tre principper for at genskabe begejstringen.

1. Arkitektur skal præsentere bæredygtige løsninger

2. Arkitektur skal opleves, ikke ses

3. Arkitektur skal imødekomme sin kontekst

At designe og bygge med tanke på at minimere den
store miljøbelastning, der stammer fra byggeriet, bør i
dag være en selvfølgelighed for enhver tegnestue. Vi
designer og bygger i træ, fordi det er et fleksibelt og
venligt materiale, der har et lavt miljøaftryk.

En arkitektur, der blot prioriterer synets uendelige udstrækning, og fungerer som briller til at forstå verden,
er banal. Arkitekturens æstetiske dimension skal ikke
betragtes, men opleves. Fødder går på gulve, hænder
tager om håndtag. Der foregår en anden erindring og tilknytning til de taktile oplevelser, der kan byde sig til i et
byggeri, som kan berøres og registreres med hele vores
sensoriske væsen. Dette samspil mellem velkomponerede visuelle rumoplevelser og haptisk tilfredsstillende
materialer skaber den karakteristiske atmosfære som
brændemærker os, og bliver et minde om et særligt rum
og et særligt sted.

Vi er vidner til et arkitektonisk landskab der i
stadig højere grad transformerer sig til en introvert
disciplin, hvor blikket rettes ind i stedet for ud, hvor
facader er fænomenale og glatte, mens interiør er
vedkommende og tiltalende. Hvor indre rumforhold er
velproportionerede, mens de ydre mellemrum bliver
glemt.

Tegnestuen FEM

I vores arkitektur udforsker vi træbyggeriets
muligheder, både ved at innovere på gamle løsninger,
og kigge på samtidens fremmeste idéer og
muligheder.
Ser man på Danmark, har stenen længe vejet tungere
end træet når man har bygget. Vi er nødt til at
erkende, at det solide skal vige for det omskiftelige
og udskiftelige. Den tidligere forstokkethed skal vige
for en ny tid - et nyt paradigme, hvor statisk afløses af
dynamisk. I designprincipper med modulære byggerier
og design-for-dissasembly indtager træbyggeri
førsteviolinen, på grund af dets fleksible egenskaber
og let tilgængelige modificering. Udtrykket bliver
derefter, og vi er interesserede i den arkitektur, som
træbyggeriets muligheder afføder, når arkitekturens
æstetik følger materialets tektonik.

Projekt START

I vores øjne er det netop træbyggeriet der kan hjælpe
os med at vende tilbage til en større forståelse for
taktilitet og kontekst.

Vi tror på hændernes visdom og den kropsligt tillærte
intelligens. I vores arbejde er vi derfor tæt involveret i udførelsen. Både ved at arbejde med 1:1-løsninger og ved
at være med som aktør i byggeriet, fordi vi derigennem
får en tættere tilknytning til det detaljearbejde, som opstår i mødet mellem hånden, hammeren og materialet.

Vi mener ikke at arkitektur kan være en disciplin der
tænker i isolerede objekter, der beskuer indersiden
af sine egne øjenlåg. Steder består af delelementer,
der er med til at skabe den samklang, som vi
kalder arkitektur, og den klang bør man have den
største respekt for. Hvert hus, hver bjælke og hvert
mellemrum indgår som en del af den verden, der
konstant balancerer mellem arkitektonisk symfoni
eller kakofoni. Det ville tendere useriøsitet at tro at
en nyt tone kan slås an, uden at det vil påvirke denne
symfoniske virkelighed.
Derfor arbejder vi grundigt med konteksten, og lytter
og respekterer dens klangbillede. Både når vi arbejder
urbant såvel som i landskabet.

www.tajnarkitekter.dk

LANDSKABERFOLK
FOLKSKABERLAND

TAJN Arkitekter

UD
perception. eksistens. i ét.
Udforske arkitekturens evne til at åbne vores perception af det omgivne
landskab. At finde ståsted. En dyb og særdeles fundamental følelse af at være
til. En dyb og særdeles fundamental følelse af at høre til. Den iboende samhørighed mellem menneske, arkitektur og landskab.
GÅ
stå. sanse. føle.
Stabilitet og forbundethed. En påmindelse om vores egen eksistens. Noget der
vækker os og den substans vi er en del af. At røre. At forbinde. At føle. At være.
At mærke den forbundethed med omgivelserne, som ligger dybt i landskabet,
i noget ur-menneskeligt, som giver os tryghed. Gennem rum, tid og sted fremstille dét, der rækker langt ud over hverdagens horisonter.
SANS
elementer. vind. regn. vejr.
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Formidle eksistens, sanselighed, skrøbelighed og styrke - dét vi er.
Netop dét, ønsker vi at udfordre gennem arkitektur og landskab. Det skabte,
det styrede og det vilde, det utæmmede. Substans.

www.holme-architects.dk

MANIFESTET

Ansøgning til projektet START

OPLEVELSEN AF ET RUM AFHÆNGER AF LYSET
I norden tilbringer vi 80-90 % af livet indenfor. Dagslys er afgørende for vores sundhed og
velvære. Dagslyset varierer, afhængig af breddegraden, henover døgnet og året, i styrke, i
retning, farve og kan skifte med vejret fra det ene øjeblik til det andet.

Når bygninger bliver beklædt med store glasfacader, giver det let problemer som
overophedning og blænding. Omvendt skaber, for få og for små vinduer, mørke rum hvor der

Holme Arkitekter

mangler dagslys.

Når dagslyset indtænkes fra starten af et projekt, hvor der arbejdes med, funktioner, vinkler,
materialer, overflader, farver, lys og skygge, optimeres dagslys forholdene. De optimerede
dagslysforhold skal understøttes af kunstig belysning, der tilgodeser menneskets
døgnrytme, kaldet døgnrytmelys.

Henover døgnet skifter dagslysets farve, fra dybe blålige nuancer i tusmørke faserne, over
varme gyldne farver ved solopgang og solnedgang, til klare hvide nuancer midt på dagen.
Et hvidt rum opleves ikke altid som hvidt, da farven afhænger af lysets, og derved også
skyggens farve.

Ved at inddrage nyeste viden og forskning om dagslys, findes innovative løsninger, med
gode lysforhold, der giver plads til livet i lyset.

Ved at indtænke dagslyset, når der renoveres, transformeres, bygges nyt eller indrettes,
bliver lyset et bærende formgivende element, der skaber rum i rummet og ændre på

Projekt START

oplevelsen.

architects

SquareOne ApS
Kingosgade 15, 1818 Frederiksberg
www.sq-1.dk

SquareOne

www.sq-1.dk

SQUAREONE

Buildings, too, have 9 lives.

Projekt START

SquareOne is a European architecture agency based in
Copenhagen, with a talent for turning no-nonsense strategies
into thriving environments - be it masterplans, new buildings
or transformation projects.
We routinely check all of the designated boxes in the
architectural process: economy, functionality, sustainability,
livability. We make sure our architecture is within budget and
works like a swiss clock, and we always do our best to pull
our clients and partners along an environmentally sustainable
path: we, too, want to create livable environments for people
and planet.

But we greatly aspire to go beyond these stops because
we believe in designing loveable and not merely livable
environments.
And how do we create loveable architecture? We start by
asking: how may we design something that will be so loved,
that it might even outlive us – maybe even be reincarnated
time and again like a cat with nine lives?
We look for strokes of genius in architecture, for ways to
creatively bend the rules of the game, and to each time
discover a certain inspiring quality which will transform
an experience into an extraordinary one. And by inspiring
we mean: open-ended, inviting, enabling and by all means,
beautiful.

“Architecture is basically a container of something.
I hope people will enjoy not so much the teacup, but the tea.”
Yoshio Taniguchi
We firmly believe that environments that are inspiring are the
most loved, and thereby also the most resilient and likely to
persevere. And this is the most sustainable strategy we could
possibly imagine.

www.openurbanpractice.com

Open Urban
Practice
Open | adjective | willing to consider many different possibilities
Open Urban Practice | noun | a network of architects and
civic entrepreneurs who work to animate and transform a place.
Open Urban Practice brings people together from many walks of life,
builds common purpose, unlocks latent talents and works to seed
enterprising, imaginative and system changing initiatives both inside
and outside the mainstream.

Open Urban Practice

Why the world needs a new form of practice | rationale |
There is no silver bullet - single initiatives cannot solve problems on
their own. We live in an increasingly complex world requiring not just
deep technical expertise about the built environment but the ability to
work across disciplines and diverse groups of people.

1

From climate change to mental health, migration to youth
unemployment, we have been facing a crisis of activation of existing
resources: buildings, infrastructure, communities, talent…
We need a new practice to unlock the awe-inspiring potential of
everything we already have - welcome open urban practice, welcome

2

sharing and learning from each other.

Projekt START

Our tools | methodology | 1 Create knowledge - Pilot ideas, evaluate
results, open source findings. Rehearse designs to create processes of
inclusion and refinement for all stakeholders. 2 Build communities Use programming, rehearsals, serious games and scenario building as
tools to bring everyone into shared narratives. Do not be shy to throw
a party if that’s what it takes to build a team. 3 Communicate with
care - to be understood. Build physical models. Use technology to its
full potential to speak to the many involved for successful execution
of projects. 4 Build public spaces. It is where life comes together.

3

4
www.openurbanpractice.com
www. superpool.org + www.sanalarc.com + www.civic.co +

www.rumgehoer.dk

Manifest Tegnestuen Rumgehør 2021

A

rbejdet med arkitektur består af komplekse interesser, og kan
derfor ikke begrænses til en enkelt disciplin eller logik. Af denne
grund mener vi, at de første skridt i udviklingen af dette skal starte
indefra fremfor oppefra. Arkitektens arbejde skal løftes til at være et
fag, der bygger på en større grad af mangfoldighed, hvor individets,
gruppens, borgerens og institutionernes relation til konteksten
udspiller sig i form af deltagelse, eksperimentering og drømme.

Rumgehør

Vi mener at arkitektur bør udvikles i samarbejde og i mødet med
mennesker i øjenhøjde. Arkitekturen idag bør derfor have større
fokus på forbindelsen mellem dem der mener, tænker og drømmer
og dem der tegner, udvikler og bygger.
Mangfoldigheden skal udfoldes i spændingsfeltet mellem arkitektur,
design, kunst, urbane interventioner og undervisning - fordi der
ligger et uforløst potentiale i mødet mellem de forskellige, oftest
adskilte, discipliner og aldersgrupper. Arkitektur bør i højere grad
være med til at skabe dialog, inspiration og give mulighed for at
aktivere eksisterende potentialer, analysere behov og skabe en
social bæredygtig udvikling - bygget eller ikke bygget.

Projekt START

For os er dialogen ikke noget, der bare opstår på baggrund af et
krav, eller fordi vi ønsker at styrke vores argumentation med folkets
stemme i ryggen. For os handler det i mindre grad om denne type
inddragelse, men i højere grad om udviklingen igennem processen
med arbejdet og den gensidig læring.
Hos Rumgehør er dialogen med de mennesker vi arbejder med,
udgangspunktet for projekternes udfoldelse. Af denne grund
eksperimenterer med indlevende og teoretiske workshops og
kvalitative interviews for at finde retningen for et projekt inden vi sætter
blyanten mod papiret. Vi tror på at denne mellemmenneskelige dialog
er altafgørende for at skabe bæredygtige projekter. Projekter der
lægger op til leg, inkluderer, foranleder kriskisk stillingtagen blandt
borgere, og sørger for at de ting vi sætter i verden, repræsentere og
rummer befolkningen i sin mangfoldighed. Vi tror på at denne type
praksis er med til at udvikle arkitekturen indefra.
Visionstegning Rumgehør
”At have rumgehør”

www.orcacph.dk
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Cirkulær landskabsarkitektur kan minde om
opdagelsen af det periodiske system. Vi kender
slutmålet og mange af grundkomponenterne, men
mangler stadig at opdage de sidste.

ORCA ER EN ARKITEKTONISK VISION
baseret på stor respekt for jordens
knappe ressourcer. Et håb om en
mere bæredygtig fremtid, baseret
på en cirkulær økonomi med
genbrug af materialer, som afsæt og
fokus - i hele værkets levetid.
ORCA ER EN BEVÆGELSE, som ændrer
måden vi arbejder med vores
landskaber, men tager sit
udgangspunkt i fagets lange og
stolte tradition.
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ORCA ER NYSGERRIGHED bundet op
på glæden ved at afsøge nye
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www.mokarchitects.dk
MOK Architects

Interior Design Manifesto

Poetic
Universal
Space

Research

Understand

Design

To create a Time and Space

To Listen to the voices of people

To make use of experiences from

To design from space to furniture,

where everyone can find

and space, culture and history.

various cultures.

details and experience.

themselves and feel comfortable
by interior design.

mok architects creates spaces where people, children, the

- Field work

- Document

- Interior Design

- Design research

- Objective Analyse

- Furniture Design Fit-out and Loose Furniture

- Interviews

- Outsider Perspective

- 1:1 Detail Study and Mock-up

To talk a lot to the people involving in the project. To listen to

elderly, travelers, poor, rich, with disabled, foreigner, and

the history and background of the people, even trivial everyday

anyone can spend time in a way that feel well and comfortable

things, to the extent that you can think of them as yourself.

Also, to thoroughly read the characteristics of the place -genius
What is it that makes a space seem natural to various people?

loci- where the design will be applied, and to do thorough

What is the universal aethtetic? What is needed in the

research to see if there are any hints that can be derived
from the culture and history of that place. To treat a variety

spaces, but also old, undesigned spaces that have never been

of information equally, from the deep and meaningful to the

looked at before.

vulgar and trivial.

As architects, we would like to not only design beautiful things,
but also to be in charge of the unseen sacred power of space.

we based on the experiences of diverse cultures.

Utilizing our experience in residential and hospitality interior
design, for example hotels, restaurants, residential design
etc., we will work on every detail of the space, from the overall

Miki Morita, the founder of mok architects is Japanese, and

in all over the world.

architecture of the future is might not only innovative new

To understand the results of research to use for spatial design,

studied architecture in Denmark. She lived in Japan for 23 years

composition to the selection of materials, the design of the
furniture itself, and even the specification of interior hardwares.

and in Denmark for 9 years. Japanese aethtetic and Danish
design history has a lot of similarity and difference. This east
and west culture experience gives mok to understand various
circumstances and pass the right baton to design phase.

Besides, from reserch and understing of the space and people,
we can use our best ability to find loose furniture pieces to
create the space most suitable in the time. Designing fit-out
furniture to align the concept of its space and architecture is

Japanese design - Flexiblity of space, use of small space,
beauty in emptiness. Simpleness. Functional aethtetic.

also our one of core skills. We focus individuals to ensure that
the people who use the space will feel comfortable.

Projekt START

Danish design - Materiality from rigid natue, timeless design,
equality between people by design.

Project START - September 2021

www.transparentdesign.dk

Manifest

transparent
design

Mission

Beskæftigelse

Tegnestuens mission er at hæve folkesundheden gennem arkitekturen.
Til det formål tager vi afsæt i begrebet Active Living, som er en
kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til
beskæftigelse, hjem, transport og fritid. Ved i højere grad at integrere
fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en mere aktiv hverdag
og derved sundere livsstil.
Kort sagt, så vil vi hæve menneskers sundhed gennem arkitektur.

Hjem

Erfaring

Vision

Transparent Design

Tegnestuens visionen er at lave by- og landskabsrum, der fokuserer på
alle brugergrupper, så vi derved sikrer fysisk aktivitet på tværs af køn,
alder og fysiske formåen. Hvis vi skal hæve folkesundheden skal vi også
designe til teenagerpiger, inaktive voksne, seniorer, mennesker med
bevægelseshandicap og socialt udsatte, og ikke kun til drenge og unge
mænd, som nutidens byrum ofte henvender sig til. Dette sker gennem
brugerinddragelse og fokus på relevant tværfaglig viden.
Kort sagt, så vil vi skabe rum, hvor mennesker interagerer med
hinanden, leger og bevæger sig.

Evidens

Strategi
Tegnestuens strategi eksekveres gennem en evidensbaseret
designproces, hvor en triangulering af brugerinddragelse, brug af
evidens (forskning og tværfaglig viden) samt egen erfaring sikrer
velfunderede projekter. På den måde udvikler tegnestuen målrettede
løsninger, der passer til den lokale kontekst. Den metodiske tilgang
sikrer god kvalitet i overensstemmende mellem vision og praksis.

Transport

Kort sagt, så arbejder vi i krydsfeltet mellem forskning og praksis med
baggrund i evidensbaseret design inden for landskabsarkitekturen og
folkesundhed.

Projekt START

Brugerinddragelse
Fritid

www.juulcarlsenstudio.dk

_Projekt START

JUUL CARLSEN studio
Juul Carlsen studio rodfæstes i en kontekstuel tilgang til faget
hvori helhedsorienterede løsninger i spændfeltet mellem arkitektur og byplan oftest skabes af landskabet og historien omkring.
Dynamikken og spændingsfelterne mellem skala er essentiel for
at opnå den gode dialektiske arkitektur. Byen og landskabets
store skala, bygninger og dens umiddelbare kontekst og til sidst
objektet, detaljen og semiotikken heri.
Samspillet mellem disse skalaspring er et kardinalpunkt, for
det er her identiteter og miljøer skabes, de nære fællesskaber, den
større mekanisme - byen.

_Dreyers Fond

_Arkitektforeningen

Juul Carlsen Studio

Drivkraften er at skabe projekter, som danner grobund for god
og sund trivsel. Steder hvor kreativitet, sociale miljøer og menneskelig udfoldelse og interaktion kan blomstre.

Dialektik kommer af græsk dialegesthai; at “føre samtale” og af dialegein; at “skelne”.
Det er også betegnelsen for en erkendelsesteoretisk metode, der består i en udveksling af
teser og antiteser, som – i bedste fald – slutter med en syntese, som sammenvæver de to
påstande. Det kan også udtrykkes således: Dialektikken er en metode hvor indbyrdes modsigende påstande bliver afsløret som sammenhængende ved at tese og antitese føres frem til
en fælles syntese. Modsigelserne ophæves og dermed vil der opstå en ny erkendelse.

Projekt START

Hos Juul Carlsen studio er det dialektiske samspil et vigtigt dogme. Både i den metodiske og
analytiske tilgang og som en overordnet arkitektonisk filosofi - samspillet er med til at forstærke byens identitet og på samme tid udviske barrierer i byens rum, gennem fælles mødeog ståsteder.
Dialog mellem byens elementer, enten gennem skabelsen af en konfrontation eller ved sammenvævning af byens strukturer, kendetegn og identiteter. Begge metoder danner en forståelse for konteksten, om hvad der var og hvad der er kommet. Den arkitektoniske intervention bliver derfor en fortæller som både rækker bagud og frem i tid.
_September 2021

www.danilalampisarkitekt.com

Social
arkitektur

Identitet

Celebrate heritage and cultural significance
with joyful civic projects!
Til at fejre hverdagen, samfundet og menneskeheden.
Vi brænder for at skabe projekter og transformere eksisterende bygninger, der fokuserer på,
den sociale infrastruktur i hjemmet, skolen og offentlige bygninger.

HEJ Arkitekter + Danila Lampis

Til at skabe vores identitet, vores miljø og samfundets udvikling.
Særligt eksisterende bygninger er bestemmende for vores miljø. Det er blevet indlysende,
at vores samfund - vores byer, landsbyer og bygninger - er nødt til at reagere på de udfordringer vi står overfor i forhold til forventede klimaforandringer og svindende ressourcer.
Derfor må der tages højde for samfundets skiftende vaner og behov, så bygninger, landsbyer og byer kan tilpasses fremtidens behov og forblive attraktive bosteder.
Til at aktiverer vores eksisterende bygninger og deres iboende potentiale.
Ved at arbejde med at transformere bygninger efter fremtidens behov, samt respektere
bygningernes historie og muligheder, kan vi bevare og skåne miljøet samt bibeholde vores
samfunds historie og identitet.
Til at involvere mennesker i bæredygtig forandring.
Som arkitekter bestemmer vi de omgivelser og rum, som vi bevæger os i i årtier. Derfor er
vores fokus på en klar og transparent proces, en stærk metodisk tilgang og sikker langsigtet
investering i renoveringsprojekter. Vi arbejder ikke blot for dem, der skal bruge bygningerne, men også med dem, så bygningerne reflekterer de behov, der oprigtigt er.

Projekt START

Grøn
arkitektur

Kulturarv

+

www.ruralagency.org

A RURAL MANIFESTO
INTRODUCTION
Our spatial perception has to change, our mental terrain
must shift. For too long now, architects, planners and
researchers have held and contributed to an uneven
inner cartography of urban agglomerations surrounded
by rural abstraction.
We have reached a point now where a whole generation
is lacking the language, the concepts and the ambition
to put their knowledge into action in favor of complex
rurality.
Rural Agentur is a rural architecture and planning studio
working to change this. We know that the future in rural
areas will look radically different than today. Our urge is
to build and plan for this future.

Rural Agency

1
Statement
HORSES
It was said at a conference recently: “You men, if you want
to stay in the countryside and not end up a confirmed
bachelor, find yourself and ally: a horse”.
And neat horse farms pop up everywhere in the Danish
countryside - allegedly - making the countryside
accessible / tolerable for women, that gender which
together with all other variations of gender except the
white hetero male has left the countryside more or less
behind, statistically speaking.
Machines move symmetrically up and down the fields.
The horses goes hither and thither. As does the bees and
the caterpillar and the fox.
Who gets to move through this landscape and on which
terms?
We propose to take seriously the complexity of rural
planning and plan for a future of more diversity in the
countryside.
2
Statement

Projekt START

TOO HUMAN
Too long now, the landscape has been shaped by and
for human activities alone. We claim that these days are
now over: The extrahuman and the nonhuman are (re)
claiming the countryside.

Give us a robot and and a deer in the horizon, tranquilly
moving along side each other, give us a rainworm who’s
single movement in the soil is already reported to a
distant satellite and marked in data.

and turn them into biogas energy, transform vast areas of
land into photovoltaic power station.
Our proposal: Forget the city as the driver of innovation.

And not a single human knows what to make of this data.
What if we could work with the inclusion of future
technology, robots, artificial intelligence and complex
data, in relation to planning the future countryside for
both humans, animals and everything in between?

5
Statement

3
Statement
AGAINST URBAN PLANNING
The late 19th century urban planner Cerda had a plan.
We don’t.
Paradoxically, the strategies of urban planning - desolate
since the demonstrations of Jane Jacobs - has been
copied onto the countryside in the shape of orderly
demarcations of zones: zones for housing, zones for
leisure, zones for industry, zones for food production,
zones for flowers, zones for amphibians, and so on.
This madness must stop.
Suppose, someone wanted to keep sheep to grass off
the village greens? In today’s regulation, they couldn’t.
We advocate for new planning principles, that take
rurality and the various clashing realities at ground into
account.
4
Statement
BEING INNOVATIVE
The rural areas are more thrilling than any urban
development zone.
The spear end of innovation is right now taking shape in
the countryside. This is where the future tech will stem
from, this is where the necessary future solutions are
being developed.
For example, every squaremeter of land and sea is
monitored day by day delivering extravagant masses of
data on soil moisture, vegetation chlorophyll fluorescence,
salinity of water and so on.
New technologies enable carbon-free food production,
secure clean drinking water, control the burps of the cows

WE DO NOT LIVE IN AN URBAN AGE
In 2008, the UN proclaimed the dawn of an “urban age”
based on the statistical threshold by which the next
human born in a city would tip the balance towards more
than half of the world’s population living in the city.
For the first time in history, so the UN Habitat report
concluded, one human born in a city would mark the
beginning of an “urban age”.
Only, there was a flawed premise behind the claim. How
do countries calculate urban population threshold (UPT)?
As researchers have proved, the statistics behind the
“urban age” theory is highly arbitrary.
For example, in India, the UTP is calculated on the
basis of the percentage of male population working in
farming whereas in Denmark, any settlement above 200
inhabitants mark the UPT.
We don’t believe in the urban age proclamation. What if
a far more complex relationship between the city and the
countryside, the urban and the rural, than ever witnessed
before is about to unfold?
6
Statement
THE DREAM
No, not the dream of perfectly mudded wellies and
Sundays in the sun while we watch our carrots grow in an
insta story.
There is more to rurality today.
Do you sense a new complexity?
Do you feel the ground shifting?
Do you see the battle taking place in front of your eyes?
Do you dare to dream of a different way of doing rurality
than looking backwards?
We do.

www.mariepersson.com

ET ARKITEKTURMANIFEST
SE PROJEKTET MED NYE ØJNE...

...OG BRUG DET EKSISTERENDE...

...FOR AT SKABE MERE MED MINDRE...

...GENNEM AKUPUNKTUR OG INTENSITET...

...MOD OPLEVELSEN OG DET UVENTEDE

Vi vil søge en dyb forståelse for projektets forudsætninger og alle opgavens dimensioner for
at kunne levere de bedst mulige svar.

Vi må sikre en intensiv og nyttig brug af det eksisterende for at nå vores fælles bæredygtighedsmål. Vi ser transformation og omdannelse
som et afgørende svar herpå, og det er en essentiel del af tegnestuens virke.

Vi vil løse så mange problemstillinger som muligt med et enkelt arkitektonisk greb eller multiperformativt element. Vi vil arbejde konceptuelt
med programmets oplistede behov og at opgradere disse fra nødvendige funktionelle tiltag til
projekternes aktiver.

Vi vil være selektive og præcise med de indgreb
vi laver i projekterne. Vi vil detektere og indsætte netop dét arkitektoniske greb eller element
der kræves for at opnå den ønskede effekt.

Vi har brug for projekter, der stiller spørgsmål
ved status quo. Reglementer, krav og standarder dikterer og ensretter projekter på tværs af
skala og geogra. Vi vil udfordre dette med naivitet og undren.

Vi vil lede efter de skjulte potentialer og muligheder for at skabe noget særligt i ethvert projekt, stort som småt.
Vi vil se bæredygtighedskravene som en mulighed for at gentænke projekternes præmis, i stedet for blot som en teknisk øvelse.
Vi vil ikke kun løse opgaven indenfor de prædenerede rammer der stilles, men også spørge om
den overhovedet skal løses? Om den kan løses
på en bedre måde? Om dele kan tages ud eller
optimeres? Om noget eksisterende kan bruges
i stedet?

Projekt START

Studio Marie Persson

Vi vil inspirere bygherre til selv at kigge reekterende og nysgerrigt på de oplistede krav, for
at sikre at ethvert tiltag og enhver bygget m2 er
nødvendig og relevant.

Vi vil i ethvert projekt se på og maksimere hvad
der kan videreføres og genbruges; strukturelt,
rumligt, materialemæssigt og programmatisk.
Vi har stor respekt for de kvaliteter og fortællinger som de gamle huse besidder, og vi søger altid at bevare og fremhæve det essentielle. Men
vi har ikke råd til nostalgi. Vi må sikre os at den
eksisterende bygningsmasse faktisk består og
aktivt bruges, så den står som et reelt modsvar
til at bygge nyt.
Vi søger i ethvert transformationsprojekt derved på den ene side at blotlægge de iboende
potentialer og på den anden side at give huset
mulighed for et nyt liv som sikrer relevans i sin
fremtid.

I konkurrencen om
St. Cugat ungdomsboliger udfordrede
H Arquitectes programmet ved at
fjerne en stor del
af funktionerne fra
bygningerne, da de
kunne ndes i den
umiddelbare
kontekst. Istedet k de
plads til ere boliger,
og sikrede derved
mere intensivt brug
af de byggede m2.

I sit bidrag til konkurrencen om kuplen på
Santa Maria dei Fiori
forstod Brunelleschi, at
en standardtilgang til
programmets krav ville
indebære en omfattende stilladsopsætning, og
han udfordrede dette.
Hans vindende forslag
var en selv-stabiliserende, dobbelt skal af sildebenslagte mursten, der
kunne konstrueres uden
yderligere midler.

Vores ambition er ikke at bygge i omfang, men
at det vi tilføjer skaber nytte og skønhed på ere fronter. Som ikke kun løser programtekstens
funktionelle krav, men også skaber projektets
historiefortælling og atmosfære gennem bearbejdningen. Et arkitektonisk element, som en
væg, der ikke kun adskiller rum, men også rummer funktioner, løser akustik og tilføjer tektonik.
Vi vil nde skønhed i de tilgængelige materialer
og søge æstetik igennem mådehold og ærlighed. Vi vil være præcise med den tektonik vi tilføjer. Vi vil undgå at beklæde og indpakke, men
tillade materialer og komponenter at tale deres
eget sprog.

Moskeen i Cordoba er et
eksempel på en radikal
tilgang til transformation, hvor bygningen
ved at inkorporere dens
tilsyneladende diamentrale modsætning - en
katedral - sikrer sin relevans og fremtid og
beviser vigtigheden af
et
tilpasningsdygtigt
konstruktivt system.

Ved Gelbes Haus spørger Olgiati hvad der er
den mindste intervention der behøves for
at give en bygning nyt
liv? Og han beviser at
en minimal ingriben
- at afskalle og male
bygningens hud - kan
generere en unik tektonisk kvalitet.

I stedet for at bearbejde alle overader ligeværdigt med et unødigt ressourceforbrug og en
forudsigelig rumlig oplevelse som resultat, vil vi,
som i akupunktur, punktindsætte koncentrerede doser af arkitektonisk intensitet, der frigiver
hidtil usete potentialer.
Akupunkturen skaber lommer af særlig intensitet, der som et enzym er katalysator for en ny orden og kan inspirere brugerne til at se og bruge
arkitekturen på nye måder.
Det handler om at opnå størst muligt output
med det mindst mulige input. Om at intensivere
oplevelsen, mens vi bruger færre ressourcer og
samtidigt får mest muligt ud af projektets økonomiske ramme.

I Allan Wexlers Crate House indkapsles
hjemmets program i betjenbare megakasser,
der når de rulles ud og
bruges aktiverer et generisk rum med den ønskede funktion. De er et
eksempel på hvordan et
enkelt element kan løse
ere udfordringer og
hvordan de funktionelle
tiltag kan bearbejdes så
de bliver til selve projektets historiefortælling.

Ted’a architects Can Picafort er et eksempel på
en ærlig og integritsfuld
tilgang til materialer.
Der er ikke en eneste
beklædning i huset, og
ingen mursten eller ise
er skåret eller ændret fra
deres oprindelige format.
Derfor bliverfugerne også
et afgørende element i
projektet, som i stedet
for at blive skjult bliver til
projektets udtrykkes det
yderst.

Vi vil søge det uventede i ethvert projekt. Noget
der skærper brugerens opmærksomhed, og får
dem til at reektere og interagere med arkitekturen på en ny måde.
Vi vil anerkende brugerne og deres evner til at
værdsætte arkitekturens dybder. Vi vil skabe
projekter, hvor man kan gå på opdagelse. Hvor
alt ikke blotlægger sig fra hoveddøren. Hvor materialerne skifter karakter, når de opleves tæt
på. Hvor rumprogrammets logik ikke står alene.
Vi vil tilføje oplevelsen som et parameter. Den
rumlige oplevelse, den taktile oplevelse, den
sensoriske oplevelse. En arkitektur i 4D, hvor
overader, atmosfærer, lyde, dufte og stemninger inddrages som ligeværdige parametre.

OFFICE KGDVS’s præcise intervention i Ghents
bibliotek beklæder de
rodede boghylder med
et slør, der skaber en
rolig atmosfære i læsesalen. Samtidigt bindes
de eksisterende niveauer sammen gennem den
indre tredimensionelle
cirkulation og skaber
hierarki i bygningen med
et enkelt arkitektonisk
greb.

De Vylder Vinck Taillieu’s
projekt for Twiggy er en
samling af rå, ikke-nostalgiske arkitektoniske
interventioner, der bibeholder det maksimale i
det eksisterende, mens de
muliggør en konvertering
fra bolig til en kommercielt
program. Blandt disse,
indsættelse af skjult trappe i en dobbeltvæg, der
løser de funktionelle krav i
det nye program.

I Petra Blaisse’s arbejde med gardiner
skabes
uforudsete
og sensoriske rum,
der kommer tæt på
brugeren. I projektet i
Maison a Bordeaux er
der indsyet små poser
med lavendel, som frigiver dufte når gardinet agrer i vinden, og
dermed intensiveres
oplevelsen af landskabet og sanserne aktiveres.

Exners transformation af
Koldinghus er en stor inspiration i at arbejde med
minimale interventioner
og uventede indre landskaber. Når man ser på
lygtepælene i kapellet, bliver man i tvivl om man er i
et inde- eller uderum? Om
messingprolerne i loftet
er lamper eller spøgelsesaftegninger af de gamle
hvælvinger. Elementernes
ertydighed og modsigelser skærper nysgerrigheden og stiller spørgsmål.

STUDIO
MARIE PERSSON

www.tidelandstudio.dk

Manifest, sep 2021
Arkitekter bør fokusere på at designe
systemer frem for objekter. Først da kan vi
imødekomme de komplekse udfordringer,
vores samfund står over for. Her følger
vores tre bud på, hvordan vi designer en
bedre fremtid:

og dernæst designere. Vi brænder for
arkitektur, men også for de opgaver, der
involverer analyse, konceptudvikling og
undersøgelser af et projekts potentiale.
Vores metode er funderet i brugen
af de nyeste teknologier til at
indsamle viden om lokale
forhold, producere
prototyper og
skabe digitale
verdener, hvor vi kan
teste ideer af.

ressourcer. Det handler om at opbygge
meningsfulde relationer mellem
mennesker og resten af naturen. Når
arkitekter interagerer med steder,

Tideland Studio

Samarbejde!
Hvis vi tror, at arkitekter har svaret på alt,
stiller vi de forkerte spørgsmål. Jo bedre
vi er til at tilegne os viden,
desto bedre er vi til
at løse de

Projekt START

Research!
Business
as usual
har vist sig
at være en
direkte vej til
katastrofe. Det er på
høje
tid at vi bremser op og åbner øjnene for
nye måder at gøre tingene på. Innovation
kræver, at vi prioriterer research. Vi må
være kritiske, nysgerrige og villige til
eksperimentere.
Tideland Studio adskiller sig fra de
fleste arkitektfirmaer ved at vi først
og fremmest ser os selv som forskere

Tideland Studio

udfordringer, vi
står overfor. Lad os bruge
vores kreative evner til at skabe
samarbejder med mennesker, der har
mere viden end os.
Lad os designe netværk af
eksperter og brugere, der kan
give os et bredere perspektiv
og hjælpe med at afprøve
og udfordre vores ideer. For
os handler samarbejde om
mere end det enkelte projekt.
Vi vil gerne inspirere andre i deres
arbejde og vil derfor søge at publicere
vores metoder, eksperimenter og viden.
Læring!
Bæredygtighed handler om mere end

interagerer vi
med komplekse naturlige systemer. Dette
er et stort ansvar men også en fantastisk

Lad os samarbejde!
Vi har skrevet vores tre bud på et skib. Det lille fartøj er symbolet på
vores forpligtelse til at holde den kurs vi har lagt, omfavne det ukendte
og sejle mod strømmen, når det er nødvendigt. Det er en invitation til
dig om rejse med os mod nyt land, nye idéer og nye samarbejder.

mulighed for at forstå og videreformidle
de særlige forhold, der kendetegner et
givent sted.
Hos Tideland Studio mener vi at god
arkitektur
aktiverer
kroppens sanser
og får os til at
opleve vores
omgivelser med
fornyet nysgerrighed
og opmærkomhed.
Derfor søger vi at
skabe rumlige

oplevelser,
der
bidrager
med
læring og
indsigt og
forbinder
mennesker
til de
systemer,
der er
større
end dem
selv. Det tror
vi er vores bedste
mulighed for at passe på de steder vi
risikerer at miste.

Lim
Klip
Fold
tidelandstudio.dk/manifest

Find vores
manifest online sammen
med en guide
til at bygge
båden!

www.seriouslyfun.agency

Steder er en del af os.
Vi erindrer svundne dufte, stemninger og situationer, når vi besøger
vores barndomshjem. Vi genkender os selv.
Vi dvæler over tidens gang, når vi stryger fingrene over hundrede
år gamle mursten eller finder fossiler fra i et kalkstensbrud.
Vi oplever os selv på ny, når vi er på ukendt grund, under fjerne
himmelstrøg eller i havets dyb. Vi flytter os.
Steder lagrer sig i vores kroppe, former vores opfattelse af verden
og funderer vores forestillinger om livet.

Seriously Fun

De er en del af vores identitet og vores fælles fortællinger. De
forbinder os med hinanden, historien og naturen.
Vi har behov for at være forbundet med stedet for at føle os
hjemme og opleve at vi hører til – om vi befinder os i en bygning, i
byens rum eller i naturen.
Vi har brug for steder, der forankrer os, og steder, der inspirerer os.
Seriously Fun er drevet af at skabe steder, der giver mennesker
ekstraordinære oplevelser i hverdagen. Vi fremkalder og udvikler
et steds ånd gennem kunst og formidling af kulturarv og historie og
udvikler vedkommende steder, der gør os klogere på os selv.

Projekt START

Steder, som vi mennesker husker, længes efter og vender tilbage til.

www.aim-byliv.dk

Skabe byer, hvor alle bliver hørt og set

DESIGNPROCES

MINORITETSPERSPEKTIVER

INTERESSENTER

Proces-orienteret

REKRUTTERING
AF MÅLGRUPPEN

Som arkitekt bliver man uddannet til at skabe rum med fokus på koncepter, funktion og æstetik. Man
undersøger stedet, skitserer, tegne forskellige versioner, projektleder, beregne budgettet, sende ydel-

FORUNDERSØGELSE

ser til udbud osv. Man arbejder målrettet frem til det endelige produkt, ‘huset, boligbyggeriet, kontorbygning, byrummet…’

LOKALE AKTØRER
TILLADELSER

PROCES

SAMARBEJDSPARTNERE

AIM

STRATEGISK
BYPLANLÆGNING

Vores fokusområde ligger indenfor byudvikling og byrum. Der har man ikke kun en kunde, men mange. Vi sætter fokus på de mennesker, som bruger byrummet og derfor arbejder vi i hele projektforløbet

INDDRAGELSE

PROJEKTLEDELSE

LOKALT
TVÆRFAGLIGT
SAMARBEJDE

SKITSERING
METODEUDVIKLING
FOR INDDRAGELSE

EVALUERING

KONTEKST

Vi tror på en forening af lokalt tværfagligt samarbejde og strategisk byplanlægning, hvor den store og lille skala er i tæt sammenspil.
Arkitekten kan ikke alene finde løsningen til alle udfordringer indenfor det byggede miljø. Tværfagligt samarbejde gør det muligt at gentænke måde hvorpå vi
griber disse udfordringer. Vi tror på at et øget fokus på proces, stedsidentitet og
minoritetsperspektiver kan ændre måden hvorpå vi ser på byer og hvordan vi
inddrager beboerne.

proces-orienteret og stærkt inddragende. Vi tror ikke alene på at fokus på et målrettet produkt skaber
værdifuld arkitektur og byrum. For at opnå det, er vi nødt til at sikre at de fremtidige brugere bliver hørt
og set igennem hele processen.
Minoritetsperspektiver
Mange byrum er designet til mænd i deres bedste alder uden nogen form for funktionsnedsættelse.
Men hvad med kvinder, multikulturelle borgere, ældre, børn, borgere med fysiske og mentale funktionsnedsættelse?

MYNDIGHEDSKOMMUNIKATION

TILPASSE PROJEKTFORLØBET

Hvis vi vil tiltrække flere brugergrupper, skal vi tage deres perspektiver aktivt med i inddragelses-og
designprocessen for at skabe mangfoldigere byer. One size fits all er passé. At inddrage minoritetsperspektiver indenfor byudvikling og -planlægning skaber værdi og nye muligheder for hvordan vi
skaber diversitetsfremmende byer.

BRUGERNES BEHOV/ØNSKER
TIDSPLAN
SAMSKABELSE

STEDSIDENTITET

Projekt START

Stedsidentitet
En af de største udfordringer indenfor byudvikling er at skabe steder (som fx udsatte boligområder eller hele nye bykvarter), der kan løfte et område og samtidig bevare stedets kvaliteter. Forskellige forskere definerer stedsidentitet som ‘fælles forståelse der skabes mellem mennesker i relation til steder’.
Vi kan ikke skabe meningsfyldte steder uden at tage hensyn til beboernes relation til det respektive
sted, da denne er dynamisk og ikke statisk. Derfor skal vi tænke tværfagligt og forbinde fysiske og
(bolig-)sociale indsats.

FYSISKE FORHOLD
SUBEJKTIVE OG SOCIALE FORHOLD

www.ttvplus.dk

ttv+

Manifest
I. Opgaven. ttv+ interesserer sig for at løse opgaver, ikke for at skrive manifester
Arkitektur er en bunden kunstart.
Hvis der ikke er en opgave – noget der skal løses,
en funktion der skal have et sted, et liv der skal
leves – er der ikke arkitektur.
Hvis opgaven ikke er løst - hvis der ikke er funktionalitet, hvis livet ikke kan finde plads – er der
ikke arkitektur.

II. Relationen. ttv+ interesserer sig for varige
relationer med kunder, der ønsker at bidrage til
samarbejdet.

III. Løsningen. ttv+ interesserer sig for at løse opgaven så godt som muligt, men hvis det mulige
ikke er godt nok, er det bedre at lade være

IV. Forbindelsen. ttv+ interesserer sig for
arkitekturens forbindelse til historien og til
verden

Samarbejdet er nøglen til løsningen.

Tilgangen til opgaven er altid pragmatisk og realistisk, også selvom der er ambitioner og noget
på spil.

Følsomhed for, og viden om, kulturhistorien
og stedet er en præmis.

Alle parter kommer med noget til bordet, lytter
til hinanden og har hver sin unikke viden, der
udtrykkes i samarbejdet.
Kunden kender sin organisation og dens processer. Rådgiveren kender sit fag.

Er der ingen ambitioner, eller er der ikke noget
på spil, degenerer opgaven.

På baggrund af samarbejdets genereres der
viden, opgaven sættes i spil og dens ambitioner
og holdninger dannes.

Gammel viden er forudsætning for en arkitektur der træffer nye valg.
Det nye valg kan være at bruge den gamle
viden.
Respekt for verdens ressourcer er en præmis.

ttv+

Respekten kan løftes af anerkendte certificeringer eller ved at inddrage viden og udvikling
fra græsrødder og organisationer som søger
at udfordre byggeriets dogmer om materialer
eller processer.

Reference: Mangor & Nagel A/S

”....opgaven sættes i spil og dens ambitioner og
holdninger dannes.”
Programerklæring - seniorboliger i Greve
- i regi af Vedel + Nissen (2005)

Reference: Mangor & Nagel A/S Foto: Tom Jersø

”Det nye valg kan være
at bruge den gamle viden.”
Bindesbøll byggede de første bygninger Oringe midt i
1800-tallet Siden da er alle bygninger opført i gule tegl med
valmet tag. Derfor fastholder tilbygningen til bygning 41 på
Psykiatrien Vordingborg disse materialer.

”...kulturhistorien og stedet...”

2.

Reference: Mangor & Nagel A/S Foto: Tom Jersø

Projekt START

Reference: Erik Møller Arkitekter Foto Bo Jerner
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”...et sted, et liv der skal leves...”

”Gammel viden er forudsætning for
en arkitektur der træffer nye valg”
En mindre tilbygning til Regionsgården i Hillerød spiller
sammen den eksisterende bygnings materialer. Den røde
mursten, med dybe fuger, genfortælles i mørkt anodiserede, vandret liggende, solafskærmningslameller. Taktfaste
lodrette ribbesøjler i facaden, genfortælles i alu-beklædning
med markant lodret relief.

”...anerkendte certificeringer...”

”...organisationer som søger at udfordre byggeriets dogmer...”

