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VISIONS

“CULTURE STATEMENT/MANIFESTO
 
”Dome of Visions lever og ånder i byens mellemrum.  Som midlertidig konstruktion, skaber den her et vibrerende liv.  
Dome of Visions fejrer samskabelse på tværs af siloer, modige visioner og hands-on eksperimenter.  Dens sanselighed inspi-
rerer og peger mod en ny tid. 

Velkommen.”
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Københavns Mellemrum
  - af Julie Johansen

Hvis du skulle skabe noget 
mellem Københavns byg-
ninger, hvad ville du så 
skabe? 

Dette spørgsmål spurgte visio-
nære byudviklere, arkitekter og 

kunsterne, sig selv om. Dome of 
Visions blev udfaldet. Det blev 
til i co-creation med NCC, der er en 
af Danmarks store byggevirksom-
heder med ansvar for byernes frem-
tid og for de store byggepladser, 
der med mellemrum står åbne for 
eksperimenterende midlertidigt 
liv.
Dome of Visions skal forstås som et 
eksperiment, der har flere formål, 
men når det gælder byplanlægning 
og hvordan vi kan vitalisere rum-
mene mellem bygningerne, 
så er domen et godt bud på, hvor-
dan rummet kan skabe en midler-
tidig opdateret kultur platform. 

Dome of Visions

- Det sanselige, vibreren-
de og poetiske liv i Kø-
benhavns mellemrum

Jeg mødtes med en af de visionære 
bag projektet, kuratoren og den pro-
gramansvarlige Gry Worre Hal-
lberg. Hun fortalte om ideen bag 
bygningen og hvad den ville komme 
til at rumme af kulturelle aktivite-
ter.

Ideen bag Domen

Hvordan opstod ideen bag Dome of 
Visions?

”Ideen til Domen opstod på et folkemøde 
for 2 år siden på Bornholm, hvor arkikter-
ne og kunstaktivisterne Benny Jepsen 
og Kristoffer Tejlgaard havde lavet 
en dekonstrueret dome, som mange af 
debat- og folkemøderne foregik i. Martin 
Manthorpe, strategidirektør i NCC og 
Flemming Wisler, som er min partner 
I House of futures, deltog i nogle af 
folkemøderne og oplevede dialoger i det 
her rum, som var helt fantastiske og de 

oplevede at det var arkitekturen og sel-
ve rummet, der havde en indflydelse på 
hvordan man havde dialog på. De faldt i 
snak med Benny og Kristoffer og indbød 
dem til at komme med et bud på en byg-
ning, man kunne placere i forskellige byer 
med henblik på at adressere de her
spørgsmål som, hvordan skaber vi et 
vibrerende liv i byens mellemrum og 
facilitere en platform på tværs af siloer 
og en til en at eksperimentere med nye 
bæredygtige byggeformer og også om 
man kan bo sådan her i fremtiden.
   Benny og Kristoffer kom med domen 
som bud og det blev hurtigt til en realitet. 
Sådan er det nogle gange, når der står en 
stor virksomhed bag et maskineri. Så kan 
de omsætte en ide til et praktisk 
eksperiment. I det her tilfælde kan 
man sige at det er et projekt, der gene-
røst stiller sig til rådighed for byens bor-
ger. Og startede egentlig med at være et 
projekt, hvor en dome stod i fem uger på 
Krøyers Plads i 2013 og det viste sig 

Faktaboks om Domen

//Dome of Visions er en kuppelformet 
bygning med en højde på ca. 10,5 meter 
og 21 meter i bredden, som svarer til et 
grundareal på 350 kvm2, som skal stå 
på Søren Kierkegaards plads i et år. 
Den er lavet af ressource- og energi-
optimerede materialer. //
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stilling til det her rum og bruge rummet, 
som er så anderledes end de andre 
platforme, vi normalt udøver kultur 
på. Jeg beder dem bide mærke i den san-
selighed og forholde sig aktiv til den og 
måske intensivere den. Man kan place-
re sig forskellige steder i rummet, man 
kan hænge sig ned fra loftet, man kan 
forholde sig til lyset udenfor som skifter 
efter døgnets rytme. Så derfor beder jeg 
arrangørerne om at tage aktiv stilling 
til de ting for at kunne bruge rummet til, 
men som jeg nævnte tideligere, så er det 
vigtigt for mig at der er diversitet og det 
er mangfoldighed, jeg gerne ser udfolder 
sig i domen.”

København som European Green Capital vinder 2014 

København har vundet prisen for at være 
en succesfuld rollemodel når det gælder 
grøn energi og Dome of Visions er et byg-
geprojekt, der er inspireret af den ame-
rikanske Richard Buckminster Fuller, 
som var besat af tanken om at designe 
det selvforsynende hus og mange af 
hans løsninger ville være CO2 neutra-
le, hvis de blev virkeliggjort.
   
Dette må man sige at Domen på Søren 
Kirkegaards plads forsøger at gøre. 
Menneskene bag Domen har nemlig 
gjort sig tanker om bygningens kon-

at det havde en kæmpe attraktionsværdi. 
Folk nyder virkelig lokalet og bruge det, 
fordi det er så anderledes end de andre 
lokaler, de er vant til.” 

Domen som mellemrum
 
Hvordan vil du beskrive domen?

”Det er et generøs rum, da det ikke koster 
penge at anvende det. Rummet er san-
seligt. Den er helt rund og gennemsigtig 
pga. bygningsmaterialet, hvilket betyder 
vi er meget tæt på miljøet udenfor. Dvs. 
Døgnets rytme og vejret er med til at 
give en stemning inde i kuplen. Vi har et 
have område og bier til befrugtning. Der 
er et træhus i midten som bidrager til 
en bestemt duft og vi er ud til en kanal, 
hvilket også kan give en stemning når 
man observerer det. Så jeg vil sige det er 
et sanseligt rum, der kan rumme mange 
stemninger.” 

Hvem kan bruge Domen?

”Mit kuratoriske net er ikke fintmasket, 
jeg tillader næsten alt i dette rum, fordi 
en af de vigtigste kuratoriske principper 
er mangfoldighed. Her i domen bliver 
Københavns borger inviteret til at kom-

me med indhold de savner i deres by eller 
indhold de savner en scene til, som domen 
kan tilbyde.

Jeg synes noget af det smukkeste ved 
projektet ligger i diversiteten, i de ar-
rangementer, det kan rumme. I forhold til 
at vi taler om mellemrum er nogle af de 
største oplevelser, jeg kan opleve her, er 
at jeg ser bestyrelsesformanden går fra et 
møde og møder punkrockeren i døren, der 
skal sætte op til aftens koncert.
Domen er netop det tredje sted, det er 
mellem ude og inde og det er mellem de 
siloer, vi normalt befinder os i til dagligt, 
hvor jeg f.eks. kommer på besøg i din 
institution og du kommer på besøg i min 
og vi taler inden for forskellige segmenter 
og institutioner og platforme, men her 
mødes vi et tredje sted, på tværs og den 
dialog jeg oplever kan finde sted der, er 
værdifuld for mig.”

Hvilke arrangementer ser du gerne 
udspiller sig her i domen?

”Noget jeg taler med de andre kulturelle 
arrangører om er, at rummet er meget 
sanseligt og poetisk og sanseligheden er 
meget vigtigt for mig. Så jeg ser også do-
men som et sanseligt sted. 
Jeg taler med andre kulturelle arrangø-
rerne om, hvordan de aktiv kan tage 

Fakta boks om Gry Worre Hal-
lberg

//Gry er kunsterisk leder og 
kulturansvarlig i Dome of Vi-
sions.
Hun kuraterer også perfor-
manceprogrammet på Roskilde 
festivalen, er ekstern lektor ved 
Performance design, Roskilde 
Universitet, og medstifter af en 
række organisationer, bevægel-
ser og sammanhænge, der ak-
tivere den æstetiske, sanselige 
og poetiske dimension på hver-
dagslivets scener, herunder 
Sisters Hope (igangværende 
projekt Sisters Academy), Sen-
suous society, Fiction Pimps, 
The Poetic Revolution, Club de 
la Faye, Staging Transitions 
og House of Futures.//
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struktion og materialer. De har gjort 
sig overvejelser om hvordan det ville 
være at bo i en dome, der er et driv-
hus. Der er opført et træhus i kuplen 
og da dette ikke udsættes for vind og 
regn, kan det bygges med minimum 
ressourcer. Dome of Visions eksperimen-
terer med at finde konkrete svar på frem-
tidens klimaudfordringer ved at forsøge 
at skabe en løsning, der både er ressour-
ce- og energioptimerede og samtidigt øko-
nomisk rentable. 


