Pavilloner 2023

Pavillon call

Programramme: Byg jeres vildeste visioner for
fremtidens bæredygtige arkitektur midt i København
Baggrund
København bliver centrum for arkitekter og arkitekturinteresserede fagfolk, borgere og journalister
fra hele verden, når Verdenskongressen for Arkitekter og arkitekturhovedstaden "Copenhagen in
Common" løber af stablen i København i 2023. I den forbindelse inviteres tegnestuer og deres
samarbejdspartnere til at byde ind på at opføre pavilloner langs havneløbet i København og give
dem liv og indhold hen over sommeren.
Bag invitationen står Arkitektforeningen, UIA2023 CPH, By & Havn og Københavns Kommune.
Et udstillings- og oplevelsesrum for besøgende fra hele verden
Ambitionen er, at pavillonerne skal stå som danske arkitektur-signaturer for verdenskongressens
tema "Sustainable Futures – Leave No One Behind." Hver af dem skal forholde sig til et eller flere
af FN's 17 verdensmål og give svar på et af de allermest aktuelle spørgsmål: Hvordan vi skal bygge
og bo på en planet i balance? Og hvilke tværfaglige samarbejder der skal til?
Samtidig skal pavillonerne danne ramme for aktiviteter under kongressen og programmet
Copenhagen in Common, som det enkelte team bag pavillonerne konceptualiserer og arrangerer.
Hvem kan byde ind?
Teams, der byder ind, skal bestå af mindst én arkitekt MAA.
Teamet opfordres til at involvere yngre kræfter eller andre innovative bidragsydere, herunder også
specialister, som kan bringe arkitekturen til nye højder, hvad angår bæredygtige løsninger af høj
kvalitet.
Teamet skal selv være i stand til at finde partnere, som kan og vil finansiere realiseringen af
pavillonerne. Herunder kan leverandører indtænkes, hvis de kan bidrage positivt til arkitekternes
vision for pavillonen.
Endelig skal teamet kunne påtage sig driften eller indgå aftaler med andre, som kan drive og
renholde pavillonen i udstillingsperioden. Driftsperioden fastlægges individuelt for hver pavillon.
Åben programramme
Hvert team fastlægger selv program og funktioner for den enkelte pavillon. Pavillonerne skal dog
afspejle verdenskongressens titel Sustainable Futures – Leave No One Behind og pege ind i et eller
flere af kongressens temaer, der samler de 17 verdensmål i konkrete designparametre:
Klimatilpasning, Gentænkning af ressourcer, Resiliente byer, Sundhed, Inklusion og
Partnerskaber, der forandrer. (Læs mere om verdenskongressens seks temaer her UIA 2023 CPH)
En fælles forudsætning for alle pavilloner vil være, at de designes ud fra principper for universelt
design, er tilgængelige for alle og opføres med blik for en ansvarlig brug af materialer, ligesom der
skal være en plan for, hvad der skal ske med pavillonerne, når de skal tages ned. Endelig vil der
være en række forudsætninger, som skal opfyldes i relation til de grunde, pavillonerne opføres på.
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Flere mulige placeringer centralt i byen
Arkitektforeningen, Københavns Kommune og By & Havn er i øjeblikket i dialog om 6-10
placeringer langs – eller i nærheden af – havnen, som kan være egnet til pavillonerne.
De specifikke placeringer afhænger imidlertid af de forslag, der kommer ind, samt endelige aftaler
med de enkelte lodsejere om disponering af grunden i udstillingsperioden.
Det er i udgangspunktet de udvalgte teams bag pavillonerne, som står for opførelse, drift og
finansiering. Som del af det samlede pavillonprojekt vil der imidlertid være mulighed for at få
hjælp til myndighedsbehandling og dialog med lodsejere, kontakt til potentielle
finansieringspartnere samt sparring og koordinering i forhold til aktiviteter i udstillingsperioden.
Hvordan kan I deltage?
For at komme i betragtning, beder vi jer i første omgang om at byde ind med et visionspapir, som i
ord beskriver:
•

•

•

Jeres vision og idé for en pavillon. Herunder må I gerne identificere det/de
verdensmålsspor og ét eller to nøglespørgsmål, som I ønsker at belyse. Fortæl, hvordan
pavillonen skriver sig ind i overskriften Sustainable Futures – Leave No One Behind, og
beskriv det cirkulære koncept, pavillonens forventede udstillingsperiode og efterliv.
En kort præsentation af jeres team og forestilling om roller og ressourcer, herunder
samarbejdspartnere, som I allerede har truffet aftale med, eller endnu unavngivne
fagligheder, som I forestiller jer kan bidrage til den samlede løsning.
En indledende skitse over, hvordan I forestiller jer pavillonen finansieret og drevet. Denne
skal ikke være endelig, idet vi forestiller os, at tilsagn sker løbende.

Visionspapiret, som maksimalt må fylde 3 stk. A4-sider, sendes som pdf-fil til
sgh@arkitektforeningen.dk senest den 1. juli 2022.
Arkitektforeningen vil sammen med Københavns Kommune og By & Havn kigge på de indsendte
visioner, kuratere og foreslå placeringer på en måde, som giver den bedst mulige samlede
oplevelse.
I må gerne pege på bestemte placeringer i jeres visionspapir, dog er der ingen garanti for, at den
ønskede lokation kan stilles til rådighed.
Hvad får I ud af at være med?
•
•
•
•
•

Eksponering over for mere end 10.000 arkitekter, fagfolk, arkitekturinteresserede borgere
og turister samt journalister fra hele verden, der besøger København i Arkitekturåret 2023.
Mulighed for at præsentere koncept m.m. på verdenskongressen
Indgå i verdenskongressens program for site-events
Indgå i programmet Copenhagen in Common
Blive en del af en samlet markedsførings- og kommunikationspakke, herunder over for
international presse.

_________________________________________________________

2

Pavilloner 2023

Pavillon call

Overordnet tidsplan
August 2022: Fælles opstartsmøde, deltagere, placeringer og tematikker
November 2022: Byggeandragender indsendes senest november
Endelige aftaler indgås mellem de involverede parter inden realisering
Februar – maj 2023: Realiseringsfase
Maj 2023: Fælles statusmøde, besigtigelse, idriftsætning
Juni 2023: Officiel åbning
2.-6. juli 2023: UIA World Congress
Sommer 2023: Drifts- og aktivitetsperiode
Oktober -?: Demontering af pavilloner iflg. nærmere aftale med lodsejer for den enkelte grund.

Fælles forudsætninger
Udformning og konstruktion
Pavillonens udformning er til fri fortolkning. Dog forudsættes det, at den både i materialitet og
skala udviser indlevelse i den omgivende kontekst, og at pavillonen kan de- og remonteres,
komposteres eller på anden vis afvikles på bæredygtigt.
Pavillonerne skal kunne fjernes på en måde, så der ikke efterlades varige spor på den anvendte
grund. Der må derfor ikke udføres gravearbejde eller etableres blivende fundamenter, medmindre
andet aftales med lodsejeren. Eksisterende belægning, beplantning, inventar og andet må ikke
beskadiges og ikke fjernes uden forudgående aftale med lodsejer.
Konstruktionerne skal tage højde for stærke vindforhold, ligesom deres udformning skal ske med
omtanke for de besøgendes sikkerhed, samt den daglige drift. Der må ikke udføres badeanlæg.
Pavillonerne forsynes med el, og der kan eventuelt etableres midlertidig vandforsyning i
udstillingsperioden.
Pavillonen skal opfylde almindelige BR-krav, herunder krav til tilgængelighed. Herudover kan der
være specifikke krav og forhold, f.eks. omkring trafikal afvikling, laster og andet, som skal afklares i
forbindelse med projekteringen af den enkelte pavillon.
Myndighedsgodkendelse
Pavillonerne kræver sædvanlig myndighedsbehandling i form af byggeandragender. Kommercielt
indhold, såsom udskænkning af mad og drikke, samt events med fx lyd og lys, skal
myndighedsbehandles særskilt. Det påhviler hvert enkelt team at indhente nødvendige tilladelser.
Der er truffet aftale med en særlig task force i Københavns Kommune, som står til rådighed for
myndighedsdialog og -behandling.
Ansvar og forsikring
Pavillonerne skal forsikres af det enkelte team, medmindre andet aftales mellem projektparterne.
Lodsejeres godkendelse
Lodsejerne skal godkende endeligt projekt på grunden, inden realisering påbegyndes. Det enkelte
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team forventes at have den direkte dialog med lodsejerne under hele udviklings- og
afviklingsforløbet.
Markedsføring og kommunikation
Der vil være mulighed for at indarbejde information om ophavsorganisationer og sponsorer i hver
enkelt pavillon samt med skiltning eller andre medier at kommunikere om tankerne bag, dog bør
dette gøres på en måde, så det ikke forstyrrer indtrykket af pavillonen for de besøgende og
forbipasserende.
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