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FÆLLES-SKAB!
En af de største udfordringer i det 21. århundrede 
bliver at genopfinde byen. I en tid, hvor verden un-
dergår tumultariske forandringer i form af overbe-
folkning og klimakrise, stiller organiseringen af byen 
stadigt større krav til vores arkitektoniske opfind-
somhed. Frem toner især ét modtræk: kreative og 
fleksible samarbejdsformer på tværs af de etable-
rede systemer.

‘Co-creation’, som det kaldes i populær tale, er 
troen på, at arkitektur og borgere i fællesskab kan 
omdanne byen og placere den solidt i det nye årtu-
sinde. Det er ikke klassisk arkitektur til byens ind-
byggere, men alternative strategier, der opstår med 
og mellem byboere og arkitekter. I mellemrummet 
mellem over- og undergrunden.

CAFx tilbyder en platform til at diskutere og svare 
på tidens arkitektoniske udfordringer, og vi retter 
blikket mod vores eget København, der i øjeblik-
ket myldrer med selvstyrende fællesprojekter.

Vi har inviteret kunstnere, arkitekter, byplanlægge-
re og aktivister til at debattere den fælles fremtid 
for vores moderne byer og belyse nødvendighe-
den af en ny byform, der er funderet i samarbejde 
og kreativ virkelyst. 

Lokale svar på globale udfordringer

Mandag den 14. marts indtager CAFx Bygningskultu-
rens Hus med en heldagskonference om nye, selvskab-
te former for lokal byudvikling og den globale tendens 
til selv-organisering, som de indgår i. 

Dagen igennem vil en bred vifte af internationale for-
skere og praktikere analysere de opgaver, som byer i 
dag konfronteres med, de vil undersøge de løsninger 
og nye fællesskaber, der opstår globalt. Konferencen 
vil sammenknytte erfaringer fra hele kloden og brin-
ge dem i spil i forhold til de tiltag, der spirer frem i 
København og således belyse, hvilken rolle ‘co-crea-
tion’ kan spille i fremtidens byudvikling. 

Konferencen er blevet til i samarbejde med Goe-
the-Institut Dänemark og organisationen Giv Rum. 
Giv Rum er, sammen med ØsterGro, ligeledes de lo-
kale partnere for det europæiske projekt In Transit, 
der samler erfaringer fra fællesdrevne bytiltag i Euro-
pa, og som er en del af konferencedagens program. 

BYEN I FÆLLES FORANDRINGCAFx KONFERENCE

mandag

14/3

BYGNINGSKULTURENS HUS
kl. 09.00-17.30 

Arrangementet foregår på engelsk 
Kun forhåndssalg af billetter via cafx.dk

KONFERENCE OM NYE FORMER FOR LOKAL 
BYUDVIKLING

16 17

TEM
A

Check-in åbner
 
Velkomst

Introduktion til dagen ved moderator Søren Houen 
Schmidt, projektudvikler og indehaver af Rekommanderet, 
der arbejder med byforandring.

Angelika Fitz, kulturteoretiker og kurator af initiativet 
WELTSTADT, udfolder relationen mellem formelle og 
uformelle strategier for moderne bydesign. Med afsæt i 
de erfaringer, som udstillingsprojektet WELTSTADT har 
indsamlet fra hele kloden, analyserer hun de muligheder, 
der er opstået i mellemrummet mellem selvorganisering og 
offentlig administration.

Paneldiskussion - Formelle vs. uformelle strategier
Selvdrevne, urbane initiativer er på fremmarch. Byudvikling 
som en centralt konstitueret ekspertfunktion bliver i dag 
infiltreret af selvorganiserende modeller eller Do It Yourself 
på byniveau. Hvilke krav stiller det til vores politiske 
instanser, og hvordan tilskynder man bedst de ikke-
etablerede former for organisering? 

Panelet består, udover Angelika Fitz, af den svenske 
kunstner Kerstin Bergendal, som har arbejdet med 
æstetisk og politisk intervention af fællesrum, Jesper 
Koefoed-Melson, initiativtager til GivRum, som arbejder 
for en selvgenereret byudvikling, samt Isaac Abella 
Appelquist, der er projektchef for Københavns Kommunes 
Områdefornyelse i Fuglekvarteret.

Pause

Marjetica Potrč, arkitekt og kunstner, analyserer byen 
som kollektiv performance. Potrč praksis cirkulerer om 
on-site bygningskonstruktion, politisk situationskunst 
og ‘participatory design’, og hun undersøger de 
samværsformer, der muliggøres eller umuliggøres i 
arkitekturen.

Paneldiskussion - Intervention og byen som kollektiv 
performance
Performative strategier som byfestivaler, Street Art 
og midlertidige rum er blevet en vigtig metode for 
udformningen og ibrugtagelsen af byen. Men hvordan 
ændrer de den urbane planlægning, og hvordan kan de 

iværksættes til at skabe nye fremtidsscenarier for vores 
byer? Rummer de muligheder for en mere bæredygtig 
udvikling, eller risikerer de at reducere sig selv til en del af 
byens begivenhedskultur? Panelet består, udover Marjetica 
Potrč, af Martin Rosengaard fra kunstnerkollektivet 
Wooloo og Bettina Lamm, lektor i byplanlægning med 
forskningsinteresse i midlertidig arkitektur. 

Frokost

Paneldiskussion - Gentrificering, social adskillelse og 
urban ulighed
Gentrificeringens tilbøjelighed til at ensliggøre byen har 
over de senere år været genstand for smældende kritik. 
Det igangværende ryk mod selvorganisering kan læses 
som et direkte modsvar til denne ensretning. Men hvordan 
øger ‘co-creation’ den kulturelle mangfoldighed i byen? 

Panelet består af Tina Saaby, stadsarkitekt i København, 
en repræsentant fra In-Between Economies, et 
interdisciplinært projekt mellem økonomi og urbanitet, 
samt Jan Lilliendahl Larsen, der er forsker og ledende 
medlem af Supertanker, en sammenslutning af urbanister, 
der udvikler rum for social og politisk bydeltagelse.

Workshop med In Transit
Et stigende antal byboere tager fremtiden i deres 
egne hænder. De genanvender forladte bygninger, 
eksperimenterer med ressource-reducerende måder at 
leve på, og de kræver retten til deres by tilbage. Hvordan 
forbindes civilsamfundets aktører, og hvordan kan endnu 
flere blive aktive medskabere af byen frem for passive 
forbrugere af den? In Transit afholder en workshop, hvor vi 
i mindre grupper arbejder med disse spørgsmål og søger 
at forstå, hvordan den nye form for aktivt civilsamfund 
forandrer vores byer. 

Afsluttende refleksioner

Drinks

Filmvisning af ‘Strange & Familiar: Architecture on 
Fogo Island’ (se s.19), hvor arkitekten Todd Saunders 
vil introducere filmen og hans arbejde med lokale 
fællesprojekter.
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BLIV MEDLEM
Løgismose vinklub er en af Danmarks ældste  

vinklubber og udsender klubkatalog 
otte gange årligt. Følg med i nye trends 
inden for vin specielt udvalgt til vinklubben 

og til unikke priser.  

Vinklubben er i Løgismoses Chefsommelier  
Thilde Maarbjergs kyndige hænder. Thilde deler  

ud af sin viden og kobler mad og vin sammen  
til den fuldendte smagsoplevelse.

Det er gratis at være medlem og vinene  
leveres fragtfrit til din dør.

MELD DIG IND NU & 
DELTAG I KONKURRENCEN

31. marts 2016 trækkes der lod blandt  
registrerede vinklubmedlemmer om en flot  

vingave bestående af 6 flasker vin. 
Værdi 750 kr.

Vinderen kontaktes efter lodtrækning  
og vingaven leveres efter aftale.

MELD DIG IND PÅ  
VINKLUB.LOEGISMOSE.DK

LØGISMOSE VINKLUB
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Lørdag d. 19. marts er det børnenes dag i Bygnings-
kulturens Hus. I samarbejde med arkitekt og illustra-
tor Marie Priem inviterer vi til tegnestue, hvor børne-
ne tegner deres egen by og den by, som de tror eller 
håber på kommer i fremtiden. Er det en by fuld af 
fuglesang og fodtrin? Eller er fremtidens by hård og 
larmende? Hvert barn kan bidrage med sit eget syn, 
og arrangementet slutter med, at vi lægger alle teg-
ningerne sammen som brikker i et puslespil, så vi får 
én, fælles visualisering af byen og dens fremtid - fra 
børnenes perspektiv.

TEGNESTUE - FREMTIDENS 
BY IFØLGE BØRNENE

BYGNINGSKULTURENS HUS
kl 11.00

Kun forhåndssalg af billetter via cafx.dk

Lørdag d. 19/3 kl. 11.00, Bygningskulturens Hus. Teg-
neworkshop for børn i alderen 6-12 år og medfølgende 
voksne. Derudover inviterer Marie Priem søndag d. 
20/3 kl. 10.00 de mindre børn (4-8 år) til tegnework-
shop og film i Bygningskulturens Hus (s. 27)

19/3
lørdag

I samarbejde med initiativet GivRum tager vi på cy-
keltur til Københavns selvdrevne mikroprojekter. På 
turen kommer vi omkring et udvalg af de kreative 
fællesskaber, der i øjeblikket pibler frem i hovedsta-
den og som er med til at drive byen i nye retninger. 
Det bliver en mulighed for at komme helt tæt på de 
forskellige projekter og se, hvordan de rent praktisk 
foregår. Cykelturen sker i forbindelse med åbningen 
af udstillingen WELTSTADT i Bygningskulturens hus, 
hvor vi mødes og starter turen.

CYKELTUR TIL DET 
SELV-ORGANISEREDE 
KØBENHAVN

BYGNINGSKULTURENS HUS 
(BKH)

kl. 15.00
Kun forhåndssalg via www.cafx.dk

13/3
søndag

Hvem former byen? Og hvem bestemmer dens frem-
tid? Det er de centrale spørgsmål, som udstillingen 
WELTSTADT stiller og søger besvaret. Centralt står 
samarbejdet med lokale aktører og diskussionen af 
nye typer byplanlægning. Udstillingen dokumenterer 
erfaringer med nye organiseringsformer og har allere-
de fundet sted i eksempelvis Riga, New York, Berlin og 
Bangalore. Udstillingen åbner i Bygningskulturens Hus 
d. 13. marts og er blevet til med støtte fra Goethe-In-
stitut Dänemark, der i sin tid tog initiativ til projektet.

WELTSTADT - GLOBAL 
UDSTILLING OM 
BYERNES FREMTID

BYGNINGSKULTURENS HUS 
(BKH)

Gratis entré

Udstillingen løber fra d. 13.-20. marts kl. 9-15, 
undtagen d. 14. marts, hvor vi har konference 
hele dagen.

13/3
søndag

Billetter til visningen i 
Bygningskulturens Hus 
findes via www.cafx.dk

Spredt ud over Moskva står avantgardistiske byg-
ningsværker, der er blevet misligholdt af bystyret. 
Men de sociale utopier, der lever i arkitekturen, er 
ikke glemt. En arkitekt, en kunstnergruppe og en kri-
tisk borger har sat sig for at redde den avantgardi-
stiske arv og kræve fritænkning i Putins Rusland. En 
menneskelig og socialt anfægtet film, der understre-
ger, at vi igen må i gang med at eksperimentere.

Filmen introduceres af de makedonske aktivister og 
kunstnere, Filip Jovanovski og Ivana Vaseva, d. 15/3.  
Arkitekt Maja Popović Vračar fra CAFx introducerer fil-
men d. 16/3.

Avantgarde-arkitektur bliver arena for 
frihedskampe, fælles samværsformer og drømme 
om en mere social fremtid.

AWAY FROM ALL SUNS

ISABELLA WILLINGER  |  2013  |  74 min.   

15/3

16/3

tirsdag

onsdag

GLORIA
kl 19.30 

BKH
kl 17.00 

UDSTILLINGSÅBNING

kl 13.00-15.00  

Udkantsområder overalt i verden er under pres. På 
Fogo, en lille ø i Newfoundland, Canada, er de gået 
sammen om igen at skabe liv på øen. Et moderni-
stisk hotel pryder i dag den smukke klippenatur og 
har bragt øen i hele arkitektverdenens søgelys. Man-
den bag, den anerkendte arkitekt Todd Saunders, 
har skabt et fremsynet bygningsværk, der er udviklet 
med hjælp fra lokalsamfundet. En bjergtagende film 
om et unikt projekt.

Efter visningen i Grand Teatret d. 14/3 er der Q&A med 
Todd Saunders og filmens to instruktører ved Jesper 
Pagh, direktør for Akademisk Arkitektforening.

Hvordan bliver en lille ø en stor plet på 
verdenskortet? Svaret er et enestående 
bygningsprojekt.

STRANGE & FAMILIAR: 
ARCHITECTURE ON 
FOGO ISLAND

MARCIA CONNOLLY & KATHERINE KNIGHT |  2015  |  55 min. 

Billetter til visningen i 
Bygningskulturens Hus 
findes via www.cafx.dk
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19/3
lørdag

GLORIA
kl 19.30

18

ANGELO A. LÜDIN  |  2015  |  94 min.

Installationskunstneren Thomas Hirschhorn satte sig i 
2015 for at opføre et omfattende værk midt i et socialt 
boligbyggeri i The Bronx. Lokale beboere medvirke-
de til konstruktionen af værket, der blev et samlings-
punkt for kvarteret. Filmen kaster lys over tilblivelses-
processen og dens drøm om fællesskabelse - og den 
udviser en tro på, at liv og kunst ikke er modsætnin-
ger. En ny kunst til en ny type fællesskab. 

Til visningen d. 17/3 bliver filmen introduceret af Betti-
na Lamm, lektor i landskabsarkitektur på KU. Her viser 
vi også vinderen af Henning Larsens Fondens filmkon-
kurrence ’78 hours’ som forfilm. Visningen d. 18/3 intro-
duceres af Jesper Koefoed-Melson fra GivRum.

New York-forstaden The Bronx forvandles til et 
folkeligt eksperiment i arven fra kommunisten 
Antonio Gramsci.

THOMAS HIRSCHHORN – 
GRAMSCI MONUMENT 

Billetter til visningen i 
Bygningskulturens Hus 
findes via www.cafx.dk

DK P
REM

IE
RE

SCHNEPP · RENOU © Goethe-Institut
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14/3
mandag

GRAND TEATRET

kl 16.40 

14/3
mandag

BKH
kl 16.15

Udelukkende som en 
del af konferencen 

17/3
torsdag

GLORIA
kl 17.00 

18/3
fredag

BKH
kl 17.00 

kl 17.00 kl 17.00 
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Kan man styre en kommunes byplanlægning gennem 
åndeseancer og spiritisme? I samarbejde med kurator-
gruppen SOMEWHERE og byprojektet Platant viser vi 
‘Ikast-Brande Spiritual Council’ af det danske kunstner-
kollektiv Wooloo. Filmen leger med, hvordan clairvo-
yance og åndemaning kan bruges til noget så prosaisk 
som kommunal borgerinddragelse. Oplev den humo-
ristiske og grænsesprængende kunstfilm i alternative 
omgivelser i Københavns Nordvest-kvarter under Bi-
speengbuen ved Nordre Fasanvej. Wooloo introduce-
rer filmen, og vi serverer lidt til at holde varmen.

FILM OG CLAIRVOYANCE UNDER 
BISPEENGBUEN

UNDER BISPEENGBUEN
kl. 19.00 

Gratis

16/3
onsdag

Tag med kuratorgruppen SOMEWHERE på en gåtur 
langs Nordre Fasanvej, som lige nu er under vold-
som forandring med områdefornyelse og nybyggeri. 
Hvilke fortællinger gemmer sig bag den mangfoldige 
og slidte transitvej? Hvem og hvad skaber den gode 
by? Undervejs oplever vi kunstprojekter af Gudrun 
Hasle og kunstnerduoen J&K, der er del af kunstpro-
grammet OMVEJE. Turen ender kl. 14.00 hos Bureau 
Detours’ Container By, hvor man kan deltage i det 
dialogbaserede rollespil ‘Kampen om byen’, hvor vi 
undersøger, hvem der ejer byen.

GUIDET BYVANDRING 
OG SPIL I NORDVEST 

Arrangementet starter kl. 13.00 
på Nordre Fasanvej 180 og slut-
ter kl. 15.00 ved Bureau Detours’ 
Container By på Ørnevej 3

NORDVEST
kl. 13.00-15.00 

Kun forhåndssalg af billetter via cafx.dk

13/3
søndag

I 1930’erne fik Wien et af sine mest berømmende var-
tegn: de såkaldte ‘Werkbund-boliger’. Et sammen-
hængende bygningskompleks, som skulle indvarsle 
en ny tid, hvor menneske og hus var i organisk, funkti-
onel balance. Men er den tid nogensinde ankommet? 
Heidrun Holzfeind opsnuser de personlige historier 
og den fælles interaktion i de modernistiske boliger. 
Indfrier tilværelsen i modelhusene nu også idealerne?

Vises sammen med ‘Corviale, Il serpentone’. Efter vis-
ningen er der Q&A mellem instruktør Heidrun Holzfeind 
og arkitekt Robert Gassner.

En nysgerrig film om livet og naboskabet i en 
certificeret, arkitektonisk klassiker.

FORMS IN RELATION TO LIFE

HEIDRUN HOLZFEIND  |  2014  |  60 min. 
GLORIA
kl. 21.30

Som en arkitektonisk slange udfolder et kilometer-
langt beboelsesbyggeri sig i udkanten af Rom. ‘Il 
serpentone’, slangen, som byggeriet direkte kaldes, 
går i folkemunde for at være et belastet område med 
arbejdsløshed og kriminalitet. Med sit nænsomt regi-
strerende kamera møder Heidrun Holzfeind de nuti-
dige livsomstændigheder og ser, hvordan de korre-
sponderer med arkitekturens oprindelige formål - og 
hun afslører stedets spirende fællesskaber.

Vises sammen med ‘Forms in Relation to Life’. Ef-
ter visningen er der Q&A mellem instruktør Heidrun 
Holzfeind og arkitekt Robert Gassner. 

Tag med til Roms periferi, hvor frodige 
fællesskaber spirer frem gennem arkitekturen.

CORVIALE, IL SERPENTONE

HEIDRUN HOLZFEIND  |  2001  |  34 min. 
GLORIA
kl. 21.30 

15/3 15/3
tirsdag tirsdag

Det er i dagligdagen, at arkitekturen viser sit poten-
tiale for fællesskab. Skaber boligkomplekser gro-
bund for menneskelig kontakt? Den verdenskendte 
arkitekt Mies van der Rohe skabte i 1950’erne to eta-
gebyggerier i Newark, New Jersey, der søgte at væve 
det sociale stof tæt sammen. Her skulle mennesker 
mødes, og forbindelser opstå. Heidrun Holzfeind vi-
ser, hvordan Rohes drømme be- og afkræftes af ste-
dets beboere, der deler samvær og udsigt.

Vises sammen med ‘Behind the Iron Gate’. Filmene in-
troduceres af instruktør Heidrun Holzfeind.

Mies van der Rohe tages op til revision af beboerne 
i en amerikansk forstadsblok.

COLONNADE PARK

HEIDRUN HOLZFEIND  |  2011  |  54 min. 

19 bygninger. Alle i 16 etager af tunge materialer. I 
starten af 1970’erne, da det monstrøse boligkom-
pleks stod færdigt i midten af Warszawa, mente man, 
at det på forbilledlig vis indfangede det kommunisti-
ske ideal om lighed, samhørighed og politisk sam-
eksistens. Men hvad tænker mon de 25.000 menne-
sker, der i dag bor i de enorme, ensartede blokke? 
En menneskelig film om fællesskab og arkitekturens 
veje og vildveje.

Vises sammen med ‘Colonnade Park’. Filmene intro-
duceres af instruktør Heidrun Holzfeind.

Heidrun Holzfeind finder menneskeskæbner og 
randeksistenser i skyggerne af en kommunistisk fortid.

Med den østrigske kunstner Heidrun Holzfeind sætter vi gennem fire filmværker særligt 
fokus på, hvilke former for fællesskaber eller sociale implikationerarkitektur kan skabe. 

Vær med i GLORIA når Holzfeind kigger nærmere på idealer og realiteter.

BEHIND THE IRON GATE

GLORIA
kl. 19.00  

HEIDRUN HOLZFEIND  |  2009  |  55 min.
GLORIA
kl. 19.00  

14/3 14/3
onsdag onsdag

NOKKEN

kl. 17.00-21.00

Gratis

Kræver tilmelding via cafx.dk

Lyden og dens rum er i centrum denne aften. Vi 
viser Sidsel Beckers ordløse filmfortælling ‘Lu-
men’ og præsenterer efterfølgende ‘Lyd på Liv’ 
af Katia Forbert Petersen og Iben Haahr Ander-
sen. En film om et af de største fænomener i 
dansk musikhistorie, den nyligt afdøde kompo-
nist Else Marie Pade, og om hendes livsoplevel-
ser, kunst- og verdenssyn. Afslutningsvist kan 
man opleve en tale- og lydinstallation af den 
danske forsker Ingeborg Okkels, som i 2000 
var med til at genopdage Else Marie Pades 
værk i DRs arkiver og dermed bringe opmærk-
somhed på Pades særegne kompositioner og 
lyduniverser.

LYDRUM

17/3
tirsdag

NOKKEN

kl. 17.00-21.00

Gratis

Kræver tilmelding via cafx.dk

Under fanen ‘Små rum’ går vi tæt på. Tæt på 
det mindste og det mest personlige. Aftenen 
starter med den animerede kortfilm ‘Untitled’ 
af Rikke Benborg, der finder fantasiens store 
rum gemt i det allermindste. Herefter giver Kir-
stine Stubbe Teglbjærg, tidligere forsanger i 
Blue Foundation, intimkoncert i BioGrafen med 
sit soloprojekt, hvor hun skriver, arrangerer 
og producerer al musikken selv. Aftenen slut-
ter med filmen ‘Small is Beautiful’ af Jeremy 
Beasley, hvor vi følger fire personer, der prøver 
at opnå uafhængighed og personlig frihed ved 
at bygge deres egne, små huse. En dokumentar 
om de store udfordringer i det små.

SMÅ RUM

20/3
søndag

NOKKEN

kl. 17.00-21.00

Gratis

Kræver tilmelding via cafx.dk

Denne aften udforsker vi de rum, der ligger 
uden for det etablerede. Aftenen starter med 
den korte komedie ‘The Jodorowsky Tribute’ 
af Nønne K. Rosenring, der viser en gruppe 
aspirerende filmskabere og deres møde med 
kunstens ubekendte. Efterfølgende viser vi 
Jonathan Taggart og Phillip Vanninis ‘Life Off 
Grid’, som portrætterer en gruppe mennesker, 
der dropper storbytilværelsen for at bygge de-
res liv op omkring bæredygtig energi. Vi slutter 
omkring bålet, hvor vi taler om at leve selvfor-
synende. Inviterede gæster vil dele ud af deres 
egne erfaringer.

SKÆVE RUM

13/3
søndag

BioGrafen er en uafhængig, selvorganiseret mikrobiograf, der er bygget og drevet på udveks-
ling og gaveøkonomi. Den er beliggende på Nokken, en privat haveforening på Islands Brygge, 
og består af et lille, intimt forevisningsrum med 12 biografsæder. Under CAFx holder BioGrafen 
tre ekstraordinære aftenvisninger, der fokuserer på den fornemmelse af mikrorum, der er ken-
detegnende for BioGrafens eget projekt, og de inviterer på intimkoncert og diskussion omkring 
lejrbålet.

BIOGRAFEN PÅ 
NOKKEN - TRE RUM
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ARKITEKTURENS FÆLLESSKABER IFØLGE HEIDRUN HOLZFEIND

work@rosenmunthe.com The Urban Renewal Schem

FÆLLES-SKAB! TEMA

Heidrun Holzfeinds besøg og filmvisninger er muliggjort af Den Østrigske Ambassade.




