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VERDENSKONGRES FOR ARKITEKTER I ISTANBUL
Som de eneste danske arkitekter deltager den dansk-svenske arkitektgruppe UiD på UIAʼs verdenskongres
i Istanbul fra 3 - 10 juli 2005.
UIA (Union Internationale des Architectes) er en sammenslutning af arkitektforeninger fra hele verden, som
tilsammen repræsenterer mere end en million medlemmer. Hvert tredie år afholder UIA en verdenskongres,
hvor nogle af de mest betydningsfulde internationale arkitekter er med til at sætte en global dagsorden
for arkitekturen. Blandt talerne på den XXII kongres i Istanbul, med titlen Grand Bazaar of ArchitectureS,
er blandt andre Rem Koolhaas, Robert Venturi og Tadao Ando. Der forventes ca. 4 – 5.000 deltagere på
kongressen i Istanbul, hvilket gør det til en af de største og vigtigste internationale arkitektur begivenheder.
UiD deltager på kongressen i Istanbul med et paper, et seminar og en video, som fokuserer på nye
regionale bydannelser. Øresundsregionen er et eksempel på en ny by-region, men det er langt fra det
eneste. Overalt i verden kan man ﬁnde lignende eksempler.
Uddrag fra UiDʼs paper: By-regionen adskiller sig på væsentlige punkter fra alle tidligere kendte byformer.
Den inkluderer ikke bare byen og dens forstæder, men også provinsbyerne, landbrugsarealerne og
naturreservaterne. Den har ingen klare ydre grænser men mange indre grænser, sammensat som den
er af mange forskellige landskaber og mange forskellige befolkningsgrupper. Disse befolkningsgrupper,
som differencierer sig fra hinanden gennem deres forskellige kulturelle, sociale og livsstilsmæssige
tilhørsforhold, skaber et dynamisk og potentielt konﬂiktfyldt miljø. Men det er måske netop det der giver de
nye by-regioner en konkurrencemæssig fordel i den globale økonomi.
Man kan hævde, at by-regionen via sine netværk spreder sig ud over hele verden samtidig med at man i
princippet kan opleve hele verden indenfor den samme region. På den måde kan man sige, at by-regionen
giver form til globaliseringen, som den også er en konsekvens af, for såvidt som den skærpede globale
konkurrence tvinger byerne til at vokse sig kunstigt store.
UiDʼs video beskriver i et MTV-lignende sprog denne udvikling i Los Angeles, som netop ikke er en by, men
en samling af mange selvstændige byer uden noget klart centrum.
Til seminaret inviterer UiD kollegaer fra hele verden til at diskutere problemerne og potentialerne ved denne
udvikling udfra deres lokale forhold, men indsat i et globalt perspektiv.
UiDʼs bidrag til UIAʼs verdenskongres er baseret på materiale fra udstillingen - og den tilknyttede konference
- CHECK-IN Øresund, som blev vist på Dansk Arkitektur Center i april / maj 2004.
UiDʼs deltagelse er støttet af Akademisk Arkitektforening og Svenska Institutet.
UiD er en netværksbaseret urban praksis, som ledes af arkitekterne Henrik Valeur (DK) og Fredrik Fritzson
(S). UiD udvikler innovative koncepter og strategier for udvikling af komplekse og dynamiske urbane miljøer.
UiD modtog for nylig hædrende omtale i en konkurrence om en ny boligbebyggelse i Tensta, Stockholm. Og
har netop arrangeret en kombineret ide- og workshop med 8 unge arkitektgrupper fra Øresundsregionen, til
den Europæiske Byplan Biennale i København.
Se mere om UIAʼs kongres på http://uia2005istanbul.org
Se mere om UiD på http://uid.dk
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