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ARKITEKTURVÆRKETS MERE 

– om arkitekturens helhedsbegreb

I en tidsperiode hvor arkitektens rolle i byggeriet i så kraftig grad forandrer sig, anser projektet det for afgørende at arkitektens kernekompetence(r) opdateres, skærpes 

og synliggøres. Helheden udgør den vigtige gennemgribende dimension i et arkitekturværk (uanset værkets skala(er)) som kun arkitekten kan bidrage med. Dét at skabe 

helhed, på tværs af alle de delaspekter der indgår i, og omgiver et arkitekturværk, er måske den vigtigste kompetence og værdi som arkitekten bidrager med, der aldrig 

(?) vil kunne overtages af andre ”byggere”. Dét at skabe helhed, er måske det der grundlæggende definerer det at være arkitekt – dét der udgør arkitektens særlige 

kompetence.

Vi er, ifølge den danske filosof Ole Fogh Kirkeby, ”dømt til betydning, vi kan ikke leve uden mening” – vi kan derfor ikke nøjes med kun at forstå arkitektur som mekanisk 

funktionalitet, isolerede problemløsninger og kompositionsformer, vi må også forstå arkitekturværkerne som markører, der kan give os en eksistentiel fornemmelse af 

virkeligheden i mere omfattende og involveret forstand. Arkitekturens anliggende er i videste forstand eksistensen; hvad vil det sige at være menneske? – at søge dybde, 

indsigt, visdom, viden, erfaring, seriøsitet, forundring, skønhed, håb, sorg/glæde og sjælelighed. At undersøge og agere i det afgørende vilkår at mennesket aldrig kun 

eksisterer i-sig-selv, men altid også er uadskilleligt indfældet i en større realitet. Det vellykkede arkitekturværk åbner sig (og potentielt brugeren) - som både ”vindue og 

spejl” - mod en mere generel diskussion om, hvordan vi ved hjælp af arkitekturen kan tolke og give mening til de realiteter - de eksistensvilkår - der udgør vores virkelighed 

som helhed. Vi bebor arkitekturværket og gennem dette bebor vi Verden.

Et vigtigt følgespørgsmål projektet må stille og diskutere, er om nutidens arkitekter er holdt op med - ikke har mulighed for - at realisere helheder? At de kræfter der 

dominerer Verden og byggebranchen i dag (markedskræfterne, de politiske kræfter, samfundets forøgede forandringshastighed, globaliseringen osv.), er kommet 

udenfor arkitektstandens rækkevidde, hvorfor arkitekturværkerne ikke (længere?) kan realiseres som helheder i den involverede forstand som dette projekt interesserer 

sig for? Eller om helhedsbegrebet i dag (og fremover?) bør forstås på en anden måde? En anden side af dette handler om arkitekturværket som virkelighedstolkning; At 

mennesket, samfundet og Verden ikke (længere?) kan forstås som en konfliktløs sammenhængende helhed – at splittelse er tilværelsens grundvilkår, og følgelig også 

arkitekturens. Arkitekturens helhed må derfor – måske paradoksalt? – integrere og udtrykke splittelsen, og i den virkelighedstolkning som helheden etablerer, tage dette 

vilkår på sig? At den ”historie” som arkitekturværkets helhed fortæller, meget ofte (for at være realistisk) må være om splittelsen, hvorfor helhedsbegrebet bør evne at 

spænde over organisations- og kompositionsformer der handler om såvel sammenhæng som sammenstød og adskillelse. Helhedsbegrebet forstås i den forstand ikke 

som et greb der nødvendigvis fjerner modsætningerne og ophæver splittelsen, men måske i stedet intensiverer og udtrykker splittelsen i en kunstnerisk komposition – en 

virkelighedstolkning og et erkendelsesredskab der intensiverer virkeligheden til et behandleligt format.

Projektet vil blive gennemført med udgangspunkt i en række værkanalyser. Et nødvendigt kriterium for de værker der vil blive udvalgt og analyseret, er at disse er 

realiserede og har virket og gennemlevet en vis tidsperiode. At de har været udsat for en mangfoldighed af virkelighedsdimensioners påvirkning og omskiftelighed, og at 

de har haft og fortsat har afgørende betydning for disse. Ét udvalgt værk er fx Hans Scharouns uopslidelige ’Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz’, Berlin-Tiergarten 

(1966-1978), der er relevant fordi det i sin foreløbige levetid i eminent grad har været i vedvarende udveksling med sit programs og sine omgivelsers foranderlighed, og 

alligevel også evnet at modstå og påvirke denne med en egen robust væren (og varen).

ENGELSK OVERSÆTTELSE

I en tidsperiode hvor arkitektens rolle i byggeriet i så kraftig grad forandrer sig, anser projektet det for afgørende at arkitektens kernekompetence(r) opdateres, skærpes 

og synliggøres. Helheden udgør den vigtige gennemgribende dimension i et arkitekturværk (uanset værkets skala(er)) som kun arkitekten kan bidrage med. Dét at skabe 

helhed, på tværs af alle de delaspekter der indgår i, og omgiver et arkitekturværk, er måske den vigtigste kompetence og værdi som arkitekten bidrager med, der aldrig 

(?) vil kunne overtages af andre ”byggere”. Dét at skabe helhed, er måske det der grundlæggende definerer det at være arkitekt – dét der udgør arkitektens særlige 

kompetence.

Vi er, ifølge den danske filosof Ole Fogh Kirkeby, ”dømt til betydning, vi kan ikke leve uden mening” – vi kan derfor ikke nøjes med kun at forstå arkitektur som mekanisk 

funktionalitet, isolerede problemløsninger og kompositionsformer, vi må også forstå arkitekturværkerne som markører, der kan give os en eksistentiel fornemmelse af 

virkeligheden i mere omfattende og involveret forstand. Arkitekturens anliggende er i videste forstand eksistensen; hvad vil det sige at være menneske? – at søge dybde, 

indsigt, visdom, viden, erfaring, seriøsitet, forundring, skønhed, håb, sorg/glæde og sjælelighed. At undersøge og agere i det afgørende vilkår at mennesket aldrig kun 

eksisterer i-sig-selv, men altid også er uadskilleligt indfældet i en større realitet. Det vellykkede arkitekturværk åbner sig (og potentielt brugeren) - som både ”vindue og 

spejl” - mod en mere generel diskussion om, hvordan vi ved hjælp af arkitekturen kan tolke og give mening til de realiteter - de eksistensvilkår - der udgør vores virkelighed 

som helhed. Vi bebor arkitekturværket og gennem dette bebor vi Verden.

Et vigtigt følgespørgsmål projektet må stille og diskutere, er om nutidens arkitekter er holdt op med - ikke har mulighed for - at realisere helheder? At de kræfter der 

dominerer Verden og byggebranchen i dag (markedskræfterne, de politiske kræfter, samfundets forøgede forandringshastighed, globaliseringen osv.), er kommet 

udenfor arkitektstandens rækkevidde, hvorfor arkitekturværkerne ikke (længere?) kan realiseres som helheder i den involverede forstand som dette projekt interesserer 

sig for? Eller om helhedsbegrebet i dag (og fremover?) bør forstås på en anden måde? En anden side af dette handler om arkitekturværket som virkelighedstolkning; At 

mennesket, samfundet og Verden ikke (længere?) kan forstås som en konfliktløs sammenhængende helhed – at splittelse er tilværelsens grundvilkår, og følgelig også 

arkitekturens. Arkitekturens helhed må derfor – måske paradoksalt? – integrere og udtrykke splittelsen, og i den virkelighedstolkning som helheden etablerer, tage dette 

vilkår på sig? At den ”historie” som arkitekturværkets helhed fortæller, meget ofte (for at være realistisk) må være om splittelsen, hvorfor helhedsbegrebet bør evne at 

spænde over organisations- og kompositionsformer der handler om såvel sammenhæng som sammenstød og adskillelse. Helhedsbegrebet forstås i den forstand ikke 

som et greb der nødvendigvis fjerner modsætningerne og ophæver splittelsen, men måske i stedet intensiverer og udtrykker splittelsen i en kunstnerisk komposition – en 

virkelighedstolkning og et erkendelsesredskab der intensiverer virkeligheden til et behandleligt format.

Projektet vil blive gennemført med udgangspunkt i en række værkanalyser. Et nødvendigt kriterium for de værker der vil blive udvalgt og analyseret, er at disse er 

realiserede og har virket og gennemlevet en vis tidsperiode. At de har været udsat for en mangfoldighed af virkelighedsdimensioners påvirkning og omskiftelighed, og at 

de har haft og fortsat har afgørende betydning for disse. Ét udvalgt værk er fx Hans Scharouns uopslidelige ’Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz’, Berlin-Tiergarten 

(1966-1978), der er relevant fordi det i sin foreløbige levetid i eminent grad har været i vedvarende udveksling med sit programs og sine omgivelsers foranderlighed, og 

alligevel også evnet at modstå og påvirke denne med en egen robust væren (og varen).
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