
Hvorfor tage til Dubai for at se Europa?



Ibn Battuta Mall







Hvad er det nu originalen kan ?



Piazza Navone





Chinesiche pavillion Sans Souci Potsdam



Santorini



Kopier af Japansk og kinesisk arkitektur i Bruxelles



Japansk pagode og tempel i Nara ca. 1143 



Todaiji tempel i Nara



Claus Bonderup

Pantheon



Chambord Val de Loire Frankrig

Rennaissance Palladio Villa Rotunda

Firenze Catedrale Santa Maria del Fiore



Casa Batlo designed by Gaudi Barcelona 1906



Casa Batlo designed by Gaudi Barcelona 1906









Casa Batlo designed by Gaudi Barcelona 1906



Tassel House 1892 – Brussel Victor Horta



Art Deco

Paris en by fyldt med tasker



MMæærkevarererkevarere er noget der er originalt?er noget der er originalt?



MMæærkevarererkevarere er det noget der er originalt?er det noget der er originalt?



Vi genopfinder Europa Potzdamer Platz Sony Center Helmut Jahn



Nordkraft Aalborg Cubo Arkitekter



1991 Sony Center Helmut Jahn



Vi genopfinder Europa



Vi genopfinder Europa



Ole Verner Pihl`s metode på 7 punkter mod at føle sig udenfor, mod 
aldrig at føle sig hjemme. Et middel til at skabe en ny by og arkitektur, 
kan anbefales til alle. Kan indtages umiddelbart, skal blot tilsættes lidt 
nysgerrighed:

NNææstensten somsom omom at at vvæærere derder selvselv

En En KurKur::



1. Introversion, kigge ind, tilbage i historien og finde lokale fortællinger, 
kosmologier, metafysik og verdensanskuelser. Nyfortolke konteksten.

2. Extroversion, at kigge udenfor, til øst eller vest til fremmede kosmologier, 
metafysik og verdensanskuelser. Hente inspiration udefra.

3. At høre til, hjemstavn, identitet og nostalgi, at finde stedets ånd, for at 
kunne invitere det fremmede indenfor.

4. Bæredygtighed, teknologi og metafysik kan oprette en ny regional identitet. 
Vi er uafhængige.

5. Nettet skaber simultanitet i rummet, en simultan forbindelse mellem mikro-
kosmos, makro kosmos, tid og sted. Vi er alle steder samtidig, men føler os 
hjemme.

6. Form følger fiktion. Kunst og arkitektur skaber en arkitektur med mange
lag og betydninger. 

7. Arkitektur baseret på organisk form, bæredygtighed og vækst, alle 
sanser skal inddrages i oplevelsen af arkitekturen, som skal mærkes, 
høres, føles, lugtes, ses og sanses. 





Næsten som omat være der selv

EXIT


