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UDSTILLING

rkitektur og bæredygtig-
hed på markedsvilkår præ-
ger mere end nogen sinde 
udøvelsen af arkitektfaget 

som professionel praksis, og det er netop 
dette vilkår, der så tydeligt binder de tre 
udstillinger sammen!

„Behind the Green Door, Architecture 
and the Desire for Sustainability”
Hovedudstillingen „Behind the Green 
Door”, der indtager stueetagens to rum på 
DAC, er oprindelig skabt til Oslo Arkitek-
tur Triennale 2013 og det store rum i den 
tidligere transformatorstation på DogA – 
Norsk Design- og Arkitektursenter.

Kuratorerne, det belgiske arbejdskol-
lektiv Rotor, tager et kritisk blik på mær-
katet ’bæredygtig’ i arkitektur og bygge-
industrien. De undersøger, hvad vi forstår 
ved begrebet, og afdækker, hvor relativ en 
sådan vurdering og værdisætning er, hvis 
man omfavner fænomenet i al dets kom-
pleksitet.

Resultatet er en udstilling bygget op 
omkring frugterne af et års søgen efter 
og grundig research af artefakter, der illu-
strerer, hvordan menneskeheden forsøger 
at ændre sit forhold til miljøet. I alt 600 
genstande indhentet fra 200 arkitekter, 
virksomheder og miljøorganisationer 
over hele verden.

De fleste af disse objekter er arrange-
ret i kronologisk orden, på et langt bord 
uden andet hierarki end en tidslinje, der 
spænder fra 1968 (NASAs Earth Rise-bil-
lede) og frem til 2050, som der planlæg-
ges efter i flere nationale og internatio-
nale projekter.

En tur i parken
De andre udstillingsgenstande vises 
i klynger på separate øer og er bereg-
net til at igangsætte overvejelser over 
temaer som natur, performance, affald, 
osv. Rotors refleksioner – spekulative, 
og til tider uafsluttede polemiske oplæg 
– opsamles som diagrammer og tekst på 
lyserøde post-it-blokke, to go. På et bøjle-
stativ er ophængt kildemateriale fra arki-
tekturpressen. Kuratorerne siger selv om 
udstillingen: „Think of your visit as a walk 
in the park; there’s no obligation to look at 
everything in detail. Just pick out those 
objects you find intriguing”.

Den lodrette skov
Jeg møder Lionel Devlieger fra Rotor før 
udstillingsåbningen og beder ham vælge 
en favorit, som eksemplificerer, hvor-
dan de har arbejdet med at belyse bære-
dygtighedens paradokser. Han peger på 

„Bosco verticale” af Stefano Boeri Archi-
tetti, et træbeplantet højhus-boligkom-
pleks i Milano (læs: for velbeslåede). 
Projektet markedsfører sig som en model 
for bæredygtig beboelse – et projekt for 
storbyens genplantning, der bidrager til 
regenerering af miljøet og biodiversiteten 
i byerne og dermed giver mere, end det 
tager.

Hvilket værdifællesskab?
Under overskriften „Kan det bære” har DAC samlet de tre udstillinger „The Banality of 
Good”, „Shifts” og „Behind the Green Door”, som hver for sig tidligere har været udstil-
let andre steder i Europa. Formålet med at bringe dem sammen er en bred diskussion, 
der sætter fokus på de mange paradokser i debatten om arkitektur og bæredygtighed. 

Arkitekt Frans Drewniak anmelder udstillingen.

I dette tilfælde består kildematerialet af 
en arkitektmodel, målsatte projekterings-
tegninger og en kalkulation af den meget 
høje anlægsomkostning ved at integrere 
en skovbeplantning i højhusets råhus-
konstruktion.

Det er et klart eksempel på, hvordan 
de sociale, miljømæssige og økonomiske 
parametre her sammenvæves og stil-
ler nye spørgsmål, vi skal forholde os til, 
fx: Er der offentlig adgang til skoven på 
højkant, eller er det et plus, at træerne 
bidrager til regnvandshåndtering og bio-
diversitet, hvis luksusboligerne samtidig 
fremmer gentrificeringen af Milano etc.?

Velvalgte, nutidige sandheder
Et udstillingskatalog vil være tilgænge-
ligt i slutningen af april 2014. Heri vil 
man bl.a. finde den meget læseværdige 
tekst Pockets of Sustainability, skrevet af 
Maarten Gielen og Lionel Devlieger som 

introduktion til Oslo Arkitektur Trienna-
len, der slutter med ordene :

„If true sustainability is to become a 
project of humanity, the recognition that 
there are few absolute truths and many 
subjective realities, is essential. But at 
the same time, one has to admit there 
are good reasons to accept and even to 
endorse the installation of well-chosen 

A temporary truths, with the implicit under-
standing that these also contain the seeds 
of the arguments that ultimately cancel 
them out.”

„The Banality of Good” 
Udstillingen bygger på omfattende 
research af et stort antal „New Towns” i 
perioden 1950–2010 over hele verden. 
Seks case-studies var udvalgt til arkitek-
turbiennalen i Venedig 2012, hvor udstil-
lingen blev vist første gang: Stevenage 
(UK), Tema (Ghana), Almere (Holland), 
King Abdullah Economic City (Saudiara-
bien), Songjiang (Kina) og AlphaVille-
Tamboré (Brasilien). 

Til opsætningen i København er også 
Albertslund Syd tilføjet.

Syv trefløjede altertavler viser hver 
en af de udvalgte New Towns: Tavlernes 
frontside fremstiller byplanlægningen 
som manifest eller ’brand’, mens bagsi-
den ifølge kuratorerne Crimson Architec-
tural Historians er deres nøgterne beskri-
velse af det faktiske hverdagsliv, som det 
udspiller sig i byerne i dag.

Under hvert triptykon er tilføjet en 
trådmodel, monteret på et luftfoto, af 
byplanens organisering i diagram. Poin-
ten er at vise, hvordan den formelle orga-
nisering trods skiftende idealer og ind-
hold alle refererer til Ebenezer Howards 
visioner af og masterplan til „Garden 
Cities of Tomorrow”.

En teksttung væg flankerer altertav-
lerne og er inddelt efter overskrifterne 
From housing the poor to sheltering the 
rich, From public works to global finance 
og From the common good to the postcard 
image.

Stevenage, Tema og Almere + Albertslund 
beskrives ud fra en ’klassisk’ modernis-
mekritik (Jencks, Venturi og Scott Brown 
m.fl.), der anskueliggør, hvordan korsto-
get for det fælles gode ender med at koste 
opmærksomheden om brugernes senti-
mentale, sociale og kulturelle behov såvel 
som deres forskellighed.

For King Abdullah Economic City, 
Songjiang og AlphaVille-Tamboré gælder, 
at den formelle fysiske organisering byg-
ger på de foregående eksempler, men nu 
i en senkapitalistisk logik, hvor ideen om 
velfærd for alle erstattes af segregering 
og global kommerciel spekulation. Ele-
menter af ’new urbanism’ introduceres 
som billeder på fællesskaber, der aller-
højst udspiller sig mellem købekraftige 
ligesindede.

Et formelt greb står i vejen
Det er først, hvis man går i dybden med 
udstillingens omfattende research, at 

dens klare pointer begynder at åbenbare 
sig. Udstillingens sigte er at opfordre 
arkitektstanden til at komme tilbage i 
kampen for nye sociale fællesskaber og 
bosætning.

Triptykonernes formelle greb står på 
flere måder i vejen for en mere nuance-
ret læsning af kildematerialet, og skil-
dringen af de udvalgte casestudies lider 
under det. Fx vil det danske publikum nok 
opleve, at der mangler nuancer i skildrin-
gen af efterkrigstidens sociale boligbyg-
geri såvel som det store arbejde, der bl.a. 
i Danmark gennem forskning og praksis 
gøres for at revitalisere planlægningen af 
forstæderne.

„Shifts”
„Shifts”-udstillingen blev første gang 
udstillet på the Architectural Association 
i London 2012 som et projekt, der videre-
bearbejder udstillingen Rien ne va Plus, 
NAiM/Bureau Europa, Maastricht 2009 i 

“Think of  your visit as a walk in the park; there’s no 
obligation to look at everything in detail. Just pick out those 
objects you find intriguing”. 
ROTOR, KURATORER

Behind the Green Door. Foto: SB/MAS.
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samarbejde med magasinet A10 med de 
samme kuratorer, Powerhouse Company 
og Hans Ibelings.

„Shifts” refererer til de altomfattende 
forandringer, som nedsmeltningen af 
finanssektoren i 2008 indvarsler om 
Europas fremtid og identitet.

I det afsluttende afsnit „From the com-
mon good to the postcard image” refererer 
„The Banality of Good” til det, der hedder 
„academic avery index for architectural 
periodicals”, en gigantisk database der 
indekserer alt indholdet af arkitekturpres-
sen fra starten af det forrige århundrede. 
Målt på dette indeks er 1950ernes diskurs 

om fællesskabet efter år 2000 vendt til 
en altovervejende interesse for kultur- og 
ikonbyggeri. 

Det er helt tilsvarende tendenser, som 
„Shifts” også udforsker og igennem et til-
svarende stort researcharbejde fremlæg-
ger i grafer og modeller, der bl.a. fortæller 
os om EUs handelsunderskud i forhold til 
BRIC-landene, EUs faldende befolknings-
tal, friværdieksplosionen og bankernes 
høje risikotagning. 

I sammenhæng med de to andre udstil-
linger præsenteres vi samlet for en 
meget stor mundfuld og de enkelte ele-
menter risikerer at møde publikum som 
formelle stiløvelser, hvis ikke man tager 
sig tid til at gå i dybden med materialet 
og den betydning de nationaløkonomiske 
realiteter vil få i særdeleshed også for 
arkitektfaget. Det er lidt ærgerligt, fordi 
Shifts-udstillingen i sin helhed og bogen 
af samme titel præsenterer en polemisk 
research af meget høj kvalitet og konsi-
stens.

Så se filmen, køb bogen og tænk over 
om ikke at “Shifts” budskab om at Europa 

står over for grundlæggende forandringer 
også vedkommer dig?

Holder det?
Fælles for alle tre udstillinger og deres 
kuratorer er at de alle repræsenterer en 
generation af arkitekter der med forsk-
ningsmetoder og fagligheder hentet 
såvel i som uden for faget kæmper for at 
re-introducere arkitektens nødvendige 
deltagelse i den samfundsdebat der i sid-

ste ende afgør vores faglige råderum og 
indflydelse på de fysiske rammer.

Udstillingens største bedrift ligger 
i den måde, de inviterer publikum til at 
deltage og ved selvsyn erfare diskus-
sionens kompleksitet og byde ind med 
en personlig stillingtagen til de iboende 
paradokser. Målbar bæredygtighed er nok 
uomgængelig, men uomtvisteligt afhæn-
gig af den bagvedliggende værdisætning.

At arbejde med økologi og forvaltnin-
gen af jordens ressourcer i udformningen 
af de fysiske miljøer bliver dog ikke min-
dre vigtig, fordi den vej er belagt med et 
minefelt af greenwashing og politisk og 
økonomisk opportunisme.

Du kan anvende LEED, DGNB, C2C eller 
et andet normativt redskab, men dermed 
slipper du ikke for at tage stilling til, hvil-
ket værdigrundlag og hvilken målestok 
du dermed vælger at prioritere. Kære byg-
herre og bruger: Måske du skulle spørge 
din arkitekt om, hvilket værdifællesskab 
I abonnerer på?

Frans Drewniak er arkitekt, studielektor ved 
KADK og indehaver af tegnestuen Bauen.

Læs også om The Banality of Good i Arkitek-
ten 10-2012 og interview med Powerhouse 
Company om bl.a. Shifts-udstillingen i 
08-2012.

Målbar bæredygtighed er nok uomgængelig, men 
uomtvisteligt afhængig af den bagvedliggende 
værdisætning.

UDSTILLING

The Banality of Good. Foto: SB.
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