
Invitation til seminar 
om den ny bølge i dansk arkitektur



Den ny bølge - udfordringer og perspektiver
Arkitektskolen Aarhus og Arkitektens Forlag indbyder til seminar om den ny bølge i 
dansk arkitektur og de aktuelle udfordringer, som generationen står over for.

Det går tilsyneladende rigtig godt for generationen af unge arkitekter, der brød igen-
nem i 00’erne. Udenlandske kommentatorer taler om ‘den danske skole’, når de ref-
ererer til tegnestuer som ADEPT, BIG, COBE, EFFEKT, JAJA, JDS, KOLLISION, NORD, 
POLYFORM, SLETH, TRANSFORM og WE. Men hvad karakteriserer dem? Er der bare 
tale om en stilistisk lighed eller en betegnelse for den nye mainstream i dansk arki-
tektur? Rammer kritikerne plet, når de anklager generationen for rendyrket opportun-
isme, fravær af materiel sensibilitet og interesse for kontekst? Hvor bevæger bølgen 
sig hen? Er der en overordnet samfundsambition på spil i arkitekturen? Hvordan ser 
fremtiden mon ud?

Alle interesserede er velkomne til at møde frem og deltage i diskussionen med 
repræsentanter for de tolv tegnestuer, der portrætteres i den netop udkomne bog: 

”DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR / THE NEW WAVE IN DANISH ARCHITECTURE” 
fra Arkitektens Forlag.

Arkitektens Forlag indbyder ved samme anledning til en reception, hvor bogen vil 
blive præsenteret af de to redaktører Kristoffer Lindhard Weiss og Kjeld Vindum. 

Der vil være mulighed for at købe bogen i auditoriets foyer efter receptionen.

Tid og sted:

Torsdag d. 27 september kl. 13 – 17 

Auditoriebygningen
Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 22
8000 Aarhus C

Arrangementet er gratis.



PROGRAM

13:00 – 13:15 Velkomst & introduktion
   ‘Den ny bølge’ – en kort genealogi   
   v/ Tom Nielsen og Boris Brorman Jensen, AAA

13:15 – 13:30 Fint nok men… 
   Hvad siger kritikerene og hvor er forskellene?
   v/ Kristoffer Lindhardt Weiss 

13:30 – 14:00 Orange Lessons - The Rise and Fall of Dutch Supremacy
   Move beyond the diagram - please!
   En ’parallel’ kritik af generationen med udgangs-      
	 	 	 punkt	i	en	refleksion	over	den	hollandske	udvikling.
   v/ Charles Bessard, Powerhouse Company 

14.00 – 14.15 Spørgsmål & diskussion

14.15 – 14.40 Kaffepause i foyeren

Respons på kritikken

14.40 – 15.00 Hvad med kontekst, detaljer og materialitet?
   v/ Andreas Klok Pedersen, BIG
 
15.00 – 15.20 Er der en sociale ambition? 
   v/ Dan Stubbergaard, COBE

15.20 – 15.40 Findes der en substans?
   v/ Johannes Pedersen & Morten Gregersen, NORD 

Hvad gør I nu?

15.45 – 16.30 Paneldiskussion 
   Morten Daugaard (ordstyrer), Charles Bessard, Kjeld Vindum, Kristoffer Lindhardt  

   Weiss samt repræsentanter for:

   ADEPT, BIG, COBE, EFFEKT, JAJA, JDS, KOLLISION,
   NORD, POLYFORM, SLETH, TRANSFORM, WE

16.30 – 17.00  Reception og boglancering
   af “DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR”
   /v Kjeld Vindum og Kristoffer Lindhardt Weiss


