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Positiv planlægning
Planlægningen i Danmark står overfor en
reformation. Det mener
en række unge planlæggere, der viser deres
tanker og projekter på
en udstilling i forbindelse med Den europæiske
Byplanbiennale 2005.
Byplanbiennale 2005
Af Anette Sørensen
På Den europæiske Byplanbiennale som afholdes i
København fra den 9.-11. juni, er hovedemnet planlægningen af fremtidens europæiske byer. Udstillingen ‘A
New Future for Planning Young Architects Show the
Way’ præsenterer otte grupper af yngre planlæggere deres tanker og visioner om
fremtidens planlægning.

Tegnestuen COPENHAGENOFFICE præsenterer projektet Action Planning! Projektet tager afsæt i boligområdet Urbanplanen på Amager. En række workshops er blevet gennemført i samarbejde med beboere, interessenter og medarbejdere . Det har resulteret i udviklingen af flere skitseforslag. Læs mere på www.copenhagenoffice.dk (Fotos: © COPENHAGENOFFICE)

ƒ I hele Øresundsregionen

Vores virkelighed
præges mere og mere

Levn fra 70’erne
Vores virkelighed præges
mere og mere af globaliseringstendenser, omstrukturering og partnering-koncepter, der bryder de tidligere veldefinerede faggrænser.
Oven i købet er der et generationsskifte på vej i
kommunerne, og det er ifølge udstillerne tid til at gøre
op med 60’ernes og 70’ernes
restriktive planlægningsstrategier.
Arkitektfirmaet UiD har
organiseret og sammensat
udstillingen:
- Der er en stor afstand
mellem den måde, vi lever
på i dag og den måde, vi
planlægger på. Ud fra det
perspektiv er det vigtigt at
lytte til, hvad de unge arkitekter og planlæggere har at
sige. For de har nogle vigtige bud på, hvordan man
igen kan gøre planlægnin-

Den 6. europæiske Byplanbiennale byder blandt andet på en række udstillinger i Øresundsregionen.

af globaliseringstendenser, omstrukturering og partneringkoncepter, der bryder
de tidligere veldefinerede faggrænser.
ning, siger Henrik Valeur
fra UiD.
Projektet Action Planning! handler om at få beboernes ønsker frem i
lyset. På små sedler fortæller de forbipasserede, hvad de drømmer om
på stedet. (Fotos: © COPENHAGENOFFICE)

gen relevant og brugbar i
forhold til den verden, vi lever i, mener Henrik Valeur
fra UiD.
Fokus på mulighederne
UiD har udviklet udstillingskonceptet udfra to meget
simple kriterier: Deltagerne
skulle være unge, og så skulle de være nytænkende og
nyskabende.

- Tidligere handlede planlægningen om restriktioner.
Om at skille tingene ad, og
undgå at blande for eksempel by og land.
Den store forskel nu er,
at de unge fokuserer på alle
mulighederne ved at blande
fagene og ved at eksperimentere.
Det er en langt mere positiv forståelse af planlæg-

En messe
Arrangementet på biennalen laves som en slags messestand, hvor hver gruppe
præsenterer et produkt,
som de skal sælge. Produktet er strategier, metoder og
redskaber, som kan anvendes i en global kontekst, og
som har en form for global
brugsværdi. Det vil være selve anvendelsen, der giver et
lokalt resultat.
- Den unge generation er
vokset op i et helt andet

Den 6. Europæiske Byplanbiennale 2005 foregår den 9.11. juni 2005 på Kunstakademiets Arkitektskole i
København.
Under Biennalen vil København og hele
Øresundsregionen ulme af aktivitet, og en række internationale udstillinger præsenteres:
- Masteskurene
I Masteskurenes rå og stemningsfyldte haller på Holmen
præsenteres en række af både danske og internationale
udstillinger. Blandt de spændende projekter er omtalte
præsentation af unge danske arkitekters projekter og arbejdsmetoder, internationalt vindende konkurrenceprojekter og fremtidsvisioner for byplanlægning i danske og europæiske byer.
Her vises omtalte udstilling, A New Future for Planning
- Young Architects Show the Way.
Masteskurene er åbne fra kl. 9-17, den 9.-11. juni
2005.

samfund efter murens fald med MTV og så videre - og
de har et helt andet, globalt
perspektiv. Det er en generation karakteriseret af
åbenhed og optimisme, mener Henrik Valeur.
Innovative koncepter
UiD blev grundlagt i 1997 og

har siden arbejdet med konceptudvikling, opbygning af
scenarier og proces-management.
UiD arbejder med udvikling af innovative koncepter
og strategier for komplekse
urbane projekter i alle skalatrin.
ƒ

ƒ Øvrige udstillinger
ƒ New Urban Space Program for Copenhagen, Vej & Park.
Vises i det fri på Kunstakademiets Arkitektskole.
ƒ Malmö - a city in transition
Vises på Københavns Rådhus, den 6.-10. juni og er åben
fra kl. 8-17.
ƒ Made in Malmö.
Vises på Form/Design Center i Malmø, den 10. juni - 28.
august 2005.
ƒ FAGRE NYE BY - fra Ørestad til Nordhavn
Vises på Dansk Arkitektur Center, fra den 10. juni til 21.
august 2005, dagligt fra kl. 10-17 undtaget 12.-15. juni.
Gratis adgang.
Små sedler rummer beboernes ønsker. (Fotos: © COPENHAGENOFFICE)

Senere udvikler planlæggerne konkrete forslag ud fra ideerne og ønskerne. (Fotos: © COPENHAGENOFFICE)

For yderligere information se www.cityliving-livingcity.org

