
FORMERNES GENKOMST 

af Kristine Jensen, landskabsarkitekt, lektor 

'.Jeg har sagt de samme ting i alle disse ar' - no
genlunde sadan siger Sven-lngvar Andersson til 
Anne Winston Spirn engang i 1994, som svar 
pA opfordringen til at karakterisere 30 ars virke. 
Sven-Ingvar er pa det tidspunkt et kendt navn 
og pA h0jden i bade den predagogiske og prak
tiske profession. 10 Ar tidligere har han iblandt 
den absolutte verdenselite af arkitekter vundet 
en af 1. prremierne i en international konkur
rence om Park de la Vilette i Paris. Med et for
billedligt projekt har han undgaet at reducere 
danish design til udelukkende at vrere et tilba
geskuende begreb. 
Igennem en reorganisering af  byparken til 
bylandskab og en ny anvendelse af de kendte 
former - ovalen, trrerrekkeme og fladen har han 
forsynet sig selv - og dermed den danske land
skabsarkitektur med en fremtid. Som den hol
landske landskabsarkitektAdrian Geuze udtryk
ker det: 'The overall approach of Sven-Ingvars 
work holds a lot of promise for the future.' Sven
Ingvars nyhedsdetektor er veludviklet, han har 
altid hilst nye str0mme velkomne og vreret in
teresseret i udenlandske udvekslinger af en hver 
art. Han har fingeren pa pulsen, bade sin egen 
og tidens. Men tydeligvis ska! det altsa holdes 
op imod en konservativ And. En linje der for
bolder sig til gentagelsen i de samme ting, dag
ligdagen, historien og forhistorien. 
Nogle vil mene, at udsagnet handler om en selv
valgt konservatisme af puritansk tilsnit, udsag
net er for summarisk, ja for dansk i den under
drevne tone. Men fors0ger man at overskue hele 
det 'landskab' Sven-Ingvar Andersson har mrer
ket igennem sin tilstedevrerelse. Bade som prak
tisk restetiker og intellektuel pcedagog, via vrer
ker, mennesker og omgivelser giver det udtryk 
for noget andet: Det drejer sig om at se ting i 
sammenhreng. I den store malestok. Om kunst
neriske resultater der etablerer kontakt mellem 
de dybere lag af den menneskelige identitet, vor 
fielles fremtid og det tilsyneladende overfladi-

ske og dagligdags. Om restetiske kvaliteter, der 
tegnes og kombineres med sociale kvaliteter. 
Samtidig med overtagelsen af den akademiske 
lcerestol starter Sven-lngvar ogsa selvstrendig 
praksis i K0benhavn. Det er ifolge ham selv en 
tid for den individuelle udvikling, hvor arbej
det bade pa den praktiske og teoretiske front 
handler om selvstrendigt og personligt at blive 
mere end et ekko af forgrengeren C. Th. S0ren
sen. Alligevel genkendes C.Th.s ber0mte ova
ler i flere af Sven-Ingvars arbejder, ganske vist 
anvendt anderledes - selvstrendigt og opbygge
ligt inspireret. Dette motivlan markerer irnid
lertid ogsa et 'link' mellem forgrenger og efter
folger. Pa en gang forbundet og frigjort igennem 
et genbrug af de samme former. 
Ovalen anvender Sven-Ingvar som motiv i det 
lille koncentrerede projekt han udarbejder til 
Expo-udstillingen i Montreal i 1967. Projektet 
er en rum-skulptur, der bestar af elliptiske bue
slag udfort som 2 meter h0je in-situ st0bte be
tonvregge med grres pa toppen. Anden i projek
tet er tidstypisk tresserelegance: Stilfuldt og 
krekt. Skarpt og klippet som en filmscenografi. 
Midt i 1970' eme optrreder ovaleme igen, denne 
gang i forbindelse med udarbejdelsen af 
Karlsplatz i Wien. Pladsen er overstr0et med 
mange store, mindre og bittesma 0er af oval 
herkomst, hvor langt de fleste er skreve, tvist
ede og urene i geometrisk forstand. Ovalerne 
tjener som ramme for beplantninger, grres
arealer, stier, gemmesteder og vandbassiner. 
Karlsplatz er fuldstrendig identisk med 70'ernes 
formelle uformalitet: Ubeslutsom, legende og 
absolut ahierarkisk. I det ber0mte projekt til Pare 
de la Vilette fra 1983 multipliceres ovalformen 
til landskab, hvor slanke ovaler spredes for alle 
vinde til en dr0nende kakofonisk str0m af 0er, 
s0er og lunde. I projektets sammensatte arki
tektur, fyldt med fragmenter, overlejringer og 
spor genkendes 80'er stilen. I 1990'eme optrre
der ovalen sa pa  en ny og nresten definitiv made 
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- i irnmateriel forstand. San1<.t Hans Torv i K0-

benhavn fuldforer Sven-Ingvar i et samarbejde

med Jergen Haugen-Sorensen. Med fokus pA.

Haugens store granitskulptur udfores pladsen

som en terrrenformation med forh0jninger og

fordybninger, der samles af overfladens granit

treppe. I pladsens ene hjome stA.r 'stoppenfilen,'

en stor lysmast med punktvise lyskilder, der

spreder lysets figurer pA. pladsen, og nu kom

mer det: Som immaterielle ovale former.

Alle fire projekter beskriver tilsarnmen et en

kelt arkitektonisk studiekatalog for etableringen

af rum, ramrne, landskab og lysets tilstand. Men

det siger samtidig noget om arkitekturens po

tentielle muligheder: Fra objektets enhed som

masse versus rum, frem til den radikale frisret

telse af formen i udskreringen af lysets immate

rielle figur - som tilstand.

I dag er arkitektskolemes uddannelse under per

manent omdannelse. Forskellige strukturrendrin

ger skal lede til nye mfil - en gennemgribende

internationalisering og specialisering. Alt be

grundet i to ord: 'IT' og 'erhvervslivet.' Det er

klart, at ingen ligeud siger, at arkitektskolemes

helhedsorientering skal indskrrenkes, og at fri

heden for den enkelte til at opbygge et selvstren

digt kunstnerisk fundament mA. ofres. Til fordel

for en mere malrettet erhvervsorienteret og

kursusprreget uddannelse.

En af grundpilleme i arkitektuddannelse er kri

tikken. En situation der foregar i off entlige rum,

hvor alle principielt har lov til at give et besyv

med. Formfilet er klart, kritikken kan nok dadle

og rose, men egentlig skal den indkredse forud

sretninger, fremgangsmade og intentioner i et
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projekt. Se efter hvilken 'mening' der er ned

lagt i et arkitektonisk materiale - intentionelt 

sA.vel som tilfreldigt. Kunst skaber 0jne og kritik 

skrerper synssansen. Det er hA.rdt, bade at give 

og modtage kritik. Det tager tid, og enhver der 

har deltaget vil vide, at positionerne imellem 

dem der modtager viden og dem der giver vi

den, indimellem skifter. Det forunderlige er, at 

denne kritikform, denne talen 'omkri.ng' og ind 

til kemen af projekteme, binder mange arkitekt

faglige positioner og situationer sammen. PA 

tvrers af forskellige erhvervskompetencer - og 

pa trods af generationer og nationaliteter. Der 

gar saledes en lige linje mellem det akaderniske 

liv og erhvervslivet via denne evne til mundt

ligt at redeg0re for intentioneme i et projekt. 

Kritikformen hviler pa to ting: At nogen viser 

noget frem - og at nogen andre taler om det. I 

dag er mange arkitekter og mange arkitektstu

derende yderst tilbageholdende med at formu

lere sig om den kreative proces - en tavshed der 

kan undre i betragtning  af projektemes ofte ab

strakte kurs. Det stA.r i skrerende kontrast til min 

egen studietid, hvor folk kreftede op om helt al

mindelige projekter med farver pa. Muligheden 

for at dele en bevidsthed om arkitekturhistoriens 

erfaringer bygger pa, at man taler sammen, igen

nem og om projekteme. 

Jeg har sagt de samme ting i alle disse Ar - men 

viden har mange former. Sa det drejer sig om at 

se ting i sammenhreng. I den store mfilestok. 

Om kunstneriske resultater der etablerer kon

takt mellem den menneskelige identitets sociale 

og dybere lag, vor frelles fremtid og det tilsyne

ladende overfladiske og dagligdags. 

Citatmu stammer fra falgende boger: 

Tilegnet Sven-Jngvar Andersson. Arkiuktens Forlag. 

Between Landscape Architecture and Land Art. Edition Birklril.user. 
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