
Ifølge kirkefaderen Augustin er arkitektu-
ren datter af tallene. Her knyttede han an 
til den antikke forestilling om, at talfor-
hold afspejler en ideel, gudgiven orden, 
som han mente, arkitekturen bør vise. 
I vores egen tid, hvor standardisering, 
økonomiberegninger og energicertifi-
cering er centrale for byggeriet, synes 
tallene igen at have stor indflydelse 
på, hvordan vores fysiske omgivelser 
kommer til at se ud, dog af helt andre 
grunde end Augustin tænkte på. 

Siden modernismen er arkitekturen i sti-
gende grad blevet underlagt kvantitative 
præmisser, men som den hollandske 
arkitekt Rem Koolhaas har udtalt, er der 
tegn på, at parringen af arkitektur og 
kvantitet har sejret sig til døde. Han ser 
hele det 20. århundrede som:

a losing battle with the issue of quantity. 
… Modernism’s alchemistic promise – to 
transform quantity into quality through 
abstraction and repetition – has been a 
failure, a hoax: magic that didn’t work.

PERISKOP #16 inviterer skribenter til en 
perspektivrig udforskning af forholdet 
mellem arkitektur og kvantitet – histo-
risk og i nutiden. Kvantitet betyder en 
mængde eller et antal, der kan udtryk-
kes enten i numeriske værdier eller i 
ratio, det vil sige at dimensioner eller 
enkeltdelenes proportioner kan beskri-
ves objektivt. Kvantitet hænger desuden 
sammen med begrebet harmoni, som 
pythagoræerne brugte til at forklare, at 
alt i verdenen kan udtrykkes ved hjælp 
af talforhold.

Tidsskriftet PERISKOP #16
Særnummer med temaet:

ARKITEKTUR &
KVANTITET
Åben invitation til skribenter
Indsend abstract pr. 1. dec. 2014 



Sammenlignet med kunsthistoriens to 
andre klassiske genstandsfelter – bil-
ledkunst og skulptur – er arkitektur en 
brugskunst, underlagt en række prakti-
ske forhold. Grundet sin materialitet, der 
kan måles og udtrykkes i tal, er arkitek-
turen forankret i den fysiske verden. 

I det 20. århundredes byggeri blev øn-
sket om økonomisk optimering afgøren-
de for arkitekturen, og det kom blandt 
andet til konkret udtryk i modulære 
byggeelementer, præfabrikation og an-
dre former for typisering. Rationalistiske 
idéer om standardisering af længder og 
afstande spredtes med funktionalismen 
og fik en bibel i Ernst Neuferts håndbog 
Bauentwurfslehre fra 1936. Samtidig fik 
den århundredelange søgen efter de 
ideelle proportioner et nyt udtryk i Le 
Corbusiers Modulor-system. Christopher 
Alexander foreslog, at byplanlægningen 
blev systematiseret på basis af kvanti-
tative mål. Sådanne tanker bliver i dag 
videreført via begreber som big data og 
smart cities.

Redaktionen opfordrer skribenterne til at 
belyse det komplekse og foranderlige 
forhold mellem arkitektur og kvantitet 
igennem arkitekturhistoriske og/eller 
-teoretiske undersøgelser. Overskrider 
arkitektur vitterligt det kvantificerbare, 
for så vidt som at helheden er mere 
end summen af delene? Hvordan kan vi 
ved hjælp af teorier om tallene komme 
nærmere en forståelse af arkitektoniske 
værker? Og hvordan kan undersøgelser 
af konkrete værker hjælpe til at afdække 
den mening, som tallene og ratio er ble-
vet tillagt i forskellige sammenhænge?

Det er redaktionens håb, at nummeret 
kommer til at afspejle kompleksiteten i 
nutidig arkitekturhistorie og -teori. Vi vil 
lægge særlig vægt på valg af bidrag, 
som inddrager mindre kendte værk- 
eksempler, bringer nutiden i dialog med 
historien, betragter kanoniserede værker 

på overraskende måder eller i nye 
sammenhænge, anvender nye teoridan-
nelser eller på andre måder demonstre-
rer spændvidden af og potentialerne i 
arkitekturhistorien. 

Artiklerne vil dermed danne baggrund 
for nummerets debatsektion: En diskus-
sion om forskellige tilgange til arkitektur 
på universiteterne og andre højere læ-
reanstalter, og om hvordan man aktuelt 
kan undervise og forske i arkitekturhisto-
rie og -teori.

PERISKOP
Tidsskriftet PERISKOP inviterer skri-
benter til at bidrage med artikler til #16 
med temaet ”Arkitektur og kvantitet”. 

Temaredaktion: Markus Bogisch, 
Svava Riesto og Martin Søberg. 

Periskop. Forum for kunsthistorisk de-
bat blev grundlagt i 1993 af Hans Dam 
Christensen og Jens Toft. Hjemsted 
er Københavns Universitet, Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab. Tidsskrif-
tet og medfølgende seminarer har til 
formål at skabe et dansk og gerne et 
nordisk forum for en debat om faget 
kunsthistorie, dets identitet, gen-
standsområde, metoder og teoretiske 
forudsætninger. PERISKOP er ”double 
blind peer-reviewed”.  

Abstracts på maks. 300 ord samt et CV 
på maks. 1 side indsendes til 
periskopnummer16@gmail.com inden 
d. 1. december 2014. 

Besked om antagelse af forslag udsen-
des medio december 2014. 

Deadline for indsendelse af færdigs-
krevne artikler er primo april 2015. 
Artiklernes længde er begrænset til 
5.000 ord inkl. noter. Sprog: dansk, 
norsk eller svensk. 


