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Dome of Visions er mange ting: Et opdateret
forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt – klimatisk såvel
leder i Dome of Visions og står for at skabe den
kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierkehende til en samtale om sanselighed, sprækker
og luftfugtighed.

KULTUREL BÆREDYGTIGHED
På Dome of Visions' hjemmeside beskriver I stedet
som et ’opdateret forsamlingshus’. Hvad mener I
med det?
Dome of Visions stiller et rum til rådighed, der
har en æstetisk værdi i sig selv, og som samtidig
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generøst tilbyder en platform, hvor den enkelte kan komme med
bud på indhold. Rummet her faciliterer en dialog på en alternativ
måde.
undersøge, hvordan vi kan bygge og bo mere bæredygtigt i fremtiden. Men fremfor blot at lade rummet stå tomt, mens man tester
det, besluttede vi at gøre noget med rummet. Mit arbejde handler
netop om at undersøge, hvordan man kan bruge dette rum som
kulturel platform for byen. Domen er en inspirationsramme, som
alle, der laver arrangementer herinde, bliver bedt om at forholde
sig til. Her står bæredygtighed og visioner for fremtiden centralt, og
det er interessant at se, hvordan det resonerer hos de forskellige
arrangører, der for en tid er en del af forsamlingshuset.
Så bæredygtighed og det kulturelle er to spor, der spiller tæt sammen i
Dome of Visions?
Bæredygtighed forstår vi jo i den bredeste forstand. Her er det
kulturel såvel som klimatisk bæredygtighed, der er på dagsordenen.
Et projekt, der er rigtigt vigtigt for mig personligt, er at aktivere den
sanselige og poetiske dimension i hverdagslivets scener. Altså at
tage kunst og kultur ud af kunstinstitutionerne og demokratisere
adgangen til disse kulturelle rum. Når jeg kuraterer, er det vigtigt, at
of Visions være et sted, hvor alle kan blive en del af denne sanselighed og poesi og selv bidrage til den.
Hvilket potentiale har dette rum, som andre kulturelle rum i byen ikke
har?
Den eksperimenterende arkitektur gør meget. Den arkitektur og
de rum, der ellers stiller sig til rådighed i vores by som kulturelle
meget banalt. Helt fysisk fremstår Dome of Visions som et alternativ til det, vi normalt opholder os i - den runde form og de
transparente ’vægge’ påvirker den måde, jeg er til stede i rummet
på. Det er en helt intuitiv fornemmelse, men jeg tror, det har en
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åvirker rummet mig
kropsligt. Her er en anden luftfugtighed. Her dufter anderledes, og
her lyder anderledes. Mine sanser bliver intensiverede. I Danmark
er det et usædvanligt rum, hvilket i sig selv gør, at rummet påvirker
ens vanetænkning.
Dome of Visions kan fungere som et fysisk alternativ til de etablerede kulturinstitutioner. Det fungerer som et tredje sted, der klimatisk er et rum mellem inde og ude. Men analogien om det tredje
sted bruger jeg også, når jeg kuraterer indholdet, fordi det er en
platform, hvor vi kan mødes uden for de institutioner, vi normalt
bevæger os i. Det gør, at vi kan begynde at have nogle dialoger
på tværs - oprigtigt på tværs; ikke bare som en idé om tværfaglighed, som meget sjældent fungerer i praksis. Dette, tror jeg, kan
være med til at rykke verden frem. Hvis man skal tale om hvilke
projekter, der har transformativ effekt, så tror jeg, at denne tredje
platform kan noget særligt.
Dome of Visions er lige nu placeret på en plads mellem andre
andre bygninger, og den er samtidig ikke bundet op på en masse
konnotationer. Ingen har rigtig nogle forventninger eller noget forhold til den. Det synes jeg, giver frie hænder til at skabe noget på
denne vindblæste plads.

MELLEMRUMMETS MULIGHEDER
Hvad mener du med, at Dome of Visions er placeret i en sprække?
For mig hænger analogien om sprækken sammen med det tredje
rum eller mellemrummet. Man har nogle fysiske rum, og indimelsprækker imellem. Og de sprækker er faktisk mulighedsrummene,
fordi det er der, man tit får lov til at skabe noget nyt eller noget
andet. Hvis man forestiller sig et mellemrum mellem to statiske
ting - om det så er bygninger eller tanker - så er det i dette mellemrum, man kan få lov til at tænke og navigere på en anderledes
måde. Og så bruger jeg sprækken ligeså meget som et billede på,
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hvordan jeg gerne vil integrere det kulturelle indhold. At man skal
tænke udover det tankesæt eller den institution, man er bundet til
og prøve at søge ind i sprækken. Netop derfor giver det mening, at
domen er fysisk placeret i et mellemrum.
Værdien ved sprækken og mellemrummet er, at man kaster sig ud
i det ukendte. Det er imellem faste ting, og man bevæger sig ud et
sted, hvor man måske ikke har svarene på forhånd, men tør stille
en masse spørgsmål. Det er det, vi gør med Dome of Visions. Det
er et eksperiment på den måde, at da vi opførte den, var der en
masse ting som overhovedet ikke var tænkt til ende. Jeg vidste ikke,

Men skulle vi have ventet på det, så var vi måske aldrig kommet i
gang.
Der er også en værdi i det mellemrum, der opstår imellem noget,
der er stramt kurateret og noget, der overhovedet ikke er. At
sætte en inspirationsramme op, som andre skal forholde sig til og
spille op imod, synes jeg, er rigtig spændende, og det er for mig
indbegrebet af kulturel bæredygtighed. Rammen intensiverer indholdet, og indholdet intensiverer rammen.

Historisk set har mange utopiske design- og bygningsprojekter været
inspireret af Richard Buckminster Fuller, som patenterede den geodætiske kuppel. Er Dome of Visions et utopisk projekt?
Jeg synes på ingen måde, at Dome of Visions er et utopi-projekt.
Det er egentligt det modsatte: at det ikke er blevet tænkt. Det er
blevet bygget, og så er vi gået i gang. Det er gået direkte fra tanke
til handling, fra handling til forvandling. Vi gør, før vi tænker, og så
ser vi, hvilken værdi der bliver skabt ud af det. Der er stor forskel
på at registrere, hvad der sker og så udtænke noget, som man
fejler med. Dome of Visions lægger sig langt fra det tankeeksperiment, som Buckminster Fullers præsenterede.
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vilde idéer, miljømæssigt, men også omkring hvordan rum påvirker
krop. Han udtænkte en plan for, hvordan man kunne bygge en
dome, der ville overdække hele den centrale del af Manhattan. Der
var udregninger, der viste, at hvis den virkelig blev opført, ville det
kun tage cirka 5 år at tjene den hjem igen i klimabesparelser. Så
kan man diskutere, om denne dome var en utopi eller en dystopi.
Det ville være helt forfærdeligt og klaustrofobisk at bo inde i sådan
en kæmpe dome.
Selvom jeg ikke kan følge Buckminster Fullers såkaldte utopi, kan
jeg godt følge hans interesse i, hvordan rummet påvirker kroppen.
Sanseligheden er essentiel for mig. Jeg synes for eksempel, der er
en sanselighed og poesi over alle naturelementer, og både ild, vand,
jord og luft er også til stede på hver deres måde i Domen.
Rent fysisk kan man sige, at atmosfæren indenfor og udenfor opløser sig og spiller sammen i kraft af gennemsigtigheden i rummet.
Selvom du er indenfor, så er du i et uendeligt rum, som peger
ud imod universet. Endnu mere abstrakt, kan man også tale om,
hvordan Buckminster Fuller var meget optaget af planeterne og
designede kupler efter samme geodæktiske strukturer. Når man
er det som at være i luftrummet selv.
Hænger form og indhold således altid sammen i arrangementer i
Dome of Visions?
Form og indhold er to sfærer, der følges ad. Når vi sammentænker
det, genererer vi sindssygt meget værdi, fordi rum er lavet til at
have kroppe i dem, og kroppe er lavet til at bevæge sig i rum. Der
er en masse potentiale her, som vi er begyndt at udforske – uden
at det var en intention fra starten.
Der ligger en stor værdi i, at dette projekt ikke er skabt ud fra
et formål, men ud fra nogle interessespor såsom bæredygtighed,
byudvikling og sanselighed. Og så er det interessant, at så stort
-
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taterne nødvendigvis skal kunne måles. Det er et laboratorium,
hvor vi undersøger en række spørgsmål, som kan få betydning for
den måde, vi planlægger og bygger vores byer på i fremtiden. Og
måske kan det også påvirke den måde, man producerer kultur på
i fremtiden. Det er fantastisk, hvis jeg kan være med til at inspirere
til det.

kurator i Dome of Visions. Står bag storskala
performanceprojekter som Sisters Academy og The
og performance studier, Københavns Universitet og

