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Holmen rummer uden sammenligning 

Danmarks største koncentration af æstetiske 

fag. I området ligger både Det Kgl. Danske 

Kunstakademis Arkitektskole, Statens Tea-

terskole, Rytmisk Musikkonservatorium og 

Den Danske Filmskole.  

Campus Holmen kan udvikles til et unikt 

rum for mødet mellem de kunst- og kultur-

producerende uddannelsesinstitutioner 

og offentlig tilgængelig kunst. Derfor har 

Universitets- og Bygningsstyrelsen taget 

initiativ til en kunsthelhedsplan med en 

strategi for billedkunstnerisk udsmykning i 

byrummet, der både tager hensyn til urban 

struktur og historik samt områdets nutidige 

identitet og aktiviteter. 

Billedkunsten i byrummet skal være med 

til at underbygge Campus Holmens særlige 

identitet som landets største samling af 

kunstneriske uddannelser. Ønsket er at 

lade kunsten understrege det levende, 

reflekterende og skabende, som er grund-

laget for Campus Holmens uddannelses-

institutioner, og samtidig skabe referencer 

til stedets historie – til traditionen og det 

blivende. Kunsten skal dels bidrage til 

udadvendte og kommunikerende rum, der 

går i dialog med de mange studerende, 

skolernes ansatte og besøgende, dels til 

kontemplative zoner i Campus Holmens 

mylder af aktiviteter. 

Denne folder giver en karakteristik af 

Campus Holmen og opsummerer planerne 

for mulige placeringer af både permanente 

kunstværker og temporære kunstprojekter. 

Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2008

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

Placeringen af billedkunst i byrummet på Campus Holmen er et ambitiøst og omfattende 

projekt, som vil foregå over tid og kræve en indsats fra både områdets institutioner og mange 

eksterne aktører. Derfor er det nødvendigt med en overordnet plan og strategi, der varetager 

både sammenhæng og kvalitet i udvalg og placering af værker. Denne folder opsummerer 

pointerne i ”Kunsthelhedsplan Campus Holmen”, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har 

ladet udarbejde af kunstkonsulenterne Ruth Campau og Martin Erik Andersen, i samråd med 

de fire kunstskolers rektorer. 

”Kunsthelhedsplan Campus Holmen” kan downloades i sin fulde længde på www.ubst.dk

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bredgade 43

1260 København K

Telefon  +45 3395 1200

Telefax  +45 3395 1300

www.ubst.dk

 

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

I Ragna Wehding ”Point of view”, 2003 

II Ib Braase, Skulptur, 1967 
 © Ib Braase/billedkunst.dk 

III Lilibeth Cuenca Rasmussen, ”Ego Song”, 2005-2006 
 © Lilibeth Cuenca Rasmussen/billedkunst.dk 

IV Jytte Høy, ”Et historisk alfabet til dig”, 2005

V Claes Oldenburg, Trowel 1, 1971-76 
© Claes Oldenburg

VI Stik af galionsfigurer

VII  Hein Heinsen, Skulptur, 1992 

VIII Olafur Eliasson ,”Light lab 6/12”, 2006-2008
 Installation, Portikus, Frankfurt am Main, 2006
 © Olafur Eliasson, Foto: Wolfgang Günzel, Courtesy  

neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York

IX AVPD, ”PolySpatialStructure_M”, 2004

De gengivede værker er eksempler - ikke konkrete projekter til 
de nævnte placeringer

VII



II

IX

V

IVIIII

VI

VIII

Holmen rummer uden sammenligning 

Danmarks største koncentration af æstetiske 

fag. I området ligger både Det Kgl. Danske 

Kunstakademis Arkitektskole, Statens Tea-

terskole, Rytmisk Musikkonservatorium og 

Den Danske Filmskole.  

Campus Holmen kan udvikles til et unikt 

rum for mødet mellem de kunst- og kultur-

producerende uddannelsesinstitutioner 

og offentlig tilgængelig kunst. Derfor har 

Universitets- og Bygningsstyrelsen taget 

initiativ til en kunsthelhedsplan med en 

strategi for billedkunstnerisk udsmykning i 

byrummet, der både tager hensyn til urban 

struktur og historik samt områdets nutidige 

identitet og aktiviteter. 

Billedkunsten i byrummet skal være med 

til at underbygge Campus Holmens særlige 

identitet som landets største samling af 

kunstneriske uddannelser. Ønsket er at 

lade kunsten understrege det levende, 

reflekterende og skabende, som er grund-

laget for Campus Holmens uddannelses-

institutioner, og samtidig skabe referencer 

til stedets historie – til traditionen og det 

blivende. Kunsten skal dels bidrage til 

udadvendte og kommunikerende rum, der 

går i dialog med de mange studerende, 

skolernes ansatte og besøgende, dels til 

kontemplative zoner i Campus Holmens 

mylder af aktiviteter. 

Denne folder giver en karakteristik af 

Campus Holmen og opsummerer planerne 

for mulige placeringer af både permanente 

kunstværker og temporære kunstprojekter. 

Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2008

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

Placeringen af billedkunst i byrummet på Campus Holmen er et ambitiøst og omfattende 

projekt, som vil foregå over tid og kræve en indsats fra både områdets institutioner og mange 

eksterne aktører. Derfor er det nødvendigt med en overordnet plan og strategi, der varetager 

både sammenhæng og kvalitet i udvalg og placering af værker. Denne folder opsummerer 

pointerne i ”Kunsthelhedsplan Campus Holmen”, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har 

ladet udarbejde af kunstkonsulenterne Ruth Campau og Martin Erik Andersen, i samråd med 

de fire kunstskolers rektorer. 

”Kunsthelhedsplan Campus Holmen” kan downloades i sin fulde længde på www.ubst.dk

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bredgade 43

1260 København K

Telefon  +45 3395 1200

Telefax  +45 3395 1300

www.ubst.dk

 

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

I Ragna Wehding ”Point of view”, 2003 

II Ib Braase, Skulptur, 1967 
 © Ib Braase/billedkunst.dk 

III Lilibeth Cuenca Rasmussen, ”Ego Song”, 2005-2006 
 © Lilibeth Cuenca Rasmussen/billedkunst.dk 

IV Jytte Høy, ”Et historisk alfabet til dig”, 2005

V Claes Oldenburg, Trowel 1, 1971-76 
© Claes Oldenburg

VI Stik af galionsfigurer

VII  Hein Heinsen, Skulptur, 1992 

VIII Olafur Eliasson ,”Light lab 6/12”, 2006-2008
 Installation, Portikus, Frankfurt am Main, 2006
 © Olafur Eliasson, Foto: Wolfgang Günzel, Courtesy  

neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York

IX AVPD, ”PolySpatialStructure_M”, 2004

De gengivede værker er eksempler - ikke konkrete projekter til 
de nævnte placeringer

VII



HOVEDAKSEN 
Nutidig dynamik

Danneskiold-
Samsøes Allé er 
Holmens trafikåre, 
der leder biler, 
cykler og gående 
gennem området 
og ud til de enkelte 
institutioner. Aksen 
er domineret af 
trafikkens møde 
med stedets klas-
siske arkitektur 
– det er et hurtigt 

byrum med masser af puls og aktivitet.  Hovedaksen 
er Campus Holmens facade udadtil, og derfor er det 
her, at stedets unikke status som Danmarks største 
koncentration af æstetiske fag skal kommunikeres. 

Hovedindgangen til campusområdet ligger på det sted, 
hvor Danneskiold-Samsøes Allé krydser Philip de 
Langes Allé . Tanken er derfor at placere en nutidig, 
spektakulær skulptur, der vi gå i dialog med Campus 
Holmen og de besøgende (A). Gennem sin størrelse 
og materialitet – fx et markant lodret og letaflæseligt 
udtryk – vil skulpturen fungere som et visuelt stop-
punkt, der bryder med den trafikale akse. Skulpturen 
kan placeres diagonalt overfor Theodor Christensens 
Plads og Torben Schønherrs vandskulptur. 

Ned mod Nyholmsbroen er Danneskiold-Samsøes 
Allé karakteriseret af træer på begge sider af alléen 
og ikke mindst de fredede bygninger, der præger hele 
området på Holmen. Områdets arkitektur og belæg-
ning giver mulighed for at arbejde med en skulptur-
række, der udfolder sig punktvis og krydsende på hver 
side af Danneskiold-Samsøes Allé og dermed ”væver” 
området sammen (B). Skulpturrækken skal både kun-
ne aflæses som en samlende helhed og som særskilte 
nedslag, der understreger overgange og skift mellem 
de forskellige institutioner og fagligheder og således 
fungerer som en slags trafikal retningsanviser. 

TVÆRGÅENDE AKSE
Reflektion og historik

Den tværgående akse følger Philip de Langes Allé. 
Den starter ved havnepromenaden overfor Operaen, 

krydser Danne-
skiold-Samsøes 
Allé ved Theodor 
Christensens Plads 
og fortsætter ned til 
Kanonbådsvej. Ak-
sen er et langsomt 
byrum, præget af 
”gående” trafik. Den 
er samtidig ladet 
med historik, idet 
alléen i sin tid var 
forbundet med den 
akse, som forbandt 

Holmen med Frederiksstaden, Salys Rytterstatue og 
Marmorkirken. Med Operaens opførelse blev den visu-
elle forbindelse blokeret og den historiske reference 
til Frederiksstaden brudt. 

Målet er at genetablere den historiske akse på Holmen 
ved hjælp af tre skulptur-placeringer, der markerer 
hvert sit punkt på aksen. På gavlene ved henholdsvis 
Arkitektskolens Ndr. Hovedmagasin og Sdr. Maga-
sin (nu private boliger) var der oprindeligt placeret 
to galionsfigurer med front mod hinanden (C). En 
geninstallering af de to galionsfigurer vil fange aksen 
fra Frederiksstaden, der herefter kan føres videre over 
Holmen gennem hovedkrydset og samtidsskulpturen 
(A) ved Danneskiold-Samsøes Allé og videre ned mod 
Kanonbådsvej, hvor aksen finder sit slutpunkt. Aksens 
slutpunkt mod øst ved Kanonbådsvej markeres med 
en moderne skulptur med klassisk værkkarakter (D). 
Skulpturen skal fungere som en nutidig pendant til 
Salys Rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, dog 
i mindre skala, der harmonerer med landskabets 
karakter. Den danske billedhugger Hein Heinsen har 
udarbejdet en skitse til placeringen.

DIAGONALAKSEN
Fra kultur til natur

Diagonalaksen 
forbinder havne-
promenaden, der 
vender mod byen i 
vest, med det gamle 
kaj- og naturom-
råde ved Rytmisk 

Musikkonservatorium og Erik Skaløs Plads mod 
nordøst. To ”indgange” til Campus Holmen, der både 

rummer ligheder og markante forskelle. Havne- og 
kajområdet mod vest er bevaret som offentlig adgang 
til Holmen og bliver på sigt belagt med sten og fliser. 
Mod nordøst er planen derimod at bevare den vilde 
naturgrund.

Ved ankomst fra østsiden – ad indkørselsvejen fra 
svinget ved Refshalevej, Kongebrovej, Nyholm og 
Nyholmsbroen – kan Campus Holmen betragtes på 
afstand, og herfra har området et tydeligt ”ø-præg”. 
Det er oplagt at understrege dette ved hjælp af en 
indgangsmarkør, der peger på overgangen mellem 
vand og land (E). Det kunne fx være en kunstnerisk 
bearbejdning af lysforholdene, der fanger vandspej-
let – en lysinstallation, der samtidig vil sætte fokus 
på campusets levende og brogede atmosfære og de 
mange faglige og sociale events, som udspilles i om-
rådet. Den østvendte indgang vil på denne måde mod-
svare den finkulturelle entré på Operasiden i vest. 

TEMPORÆRE KUNSTPROJEKTER
Platforme for dialog

En markant ten-
dens inden for især 
den yngre del af 
samtidskunsten er 
arbejdet med tem-
porære, dialogiske 
projekter. Campus 

Holmen er en oplagt ramme for et møde mellem 
denne kunstpraksis og andre højt kvalificerede 
aktører i det kulturelle vækstlag. En række platforme 
for temporære kunstprojekter vil danne grobund for 
nye input og løbende udveksling på kryds og tværs 
af faglige kategorier. Campus Holmens temporære 
platforme vil samlet set udgøre et socialt rum, som 
kan binde institutionernes forskellige aktiviteter og 
fagligheder sammen. Platformene kan etableres 
følgende steder:

I Arkitektskolens gård (F) er der mulighed for at 
skabe en platform for temporære samarbejder mel-
lem arkitekter og billedkunstnere i form af et under-
søgelsesrum, som kan fokusere på forholdet mellem 
plads og arkitektur, objekter og rum, offentlighed og 
intimitet. Samarbejdet kunne muligvis formaliseres 
mellem Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitekt-
skole og Det Kgl. Danske Kunstakademis Billed-
kunstskoler, fx i forbindelse med Ph.d.-afhandlinger. 

Projektet kunne således være en anledning til at 
fastholde den historiske, og stadig yderst vigtige, 
forbindelse mellem de to institutioner, som i dag er 
adskilt rent geografisk. 

Et pladsrum mellem Filmskolen og Teaterskolen (G) 
er et kvalificeret sted for visninger af film- og video-
værker eller andre visuelle forløb, som kan afvikles 
fra storskærm. Værkerne kunne fx være deponerede 
indkøb fra Statens Kunstfond eller visningsaftaler i 
forbindelse med udstillinger på museer, kunsthaller 
eller andre udstillingssteder. Pladsrum og skærm 
vil desuden kunne kommunikere den performative 
faglighed på Teaterskolen og Filmskolen udadtil og 
samtidig give mulighed for tværfaglige dialoger og 
samarbejder mellem Filmskolen, Arkitektskolen og 
Teaterskolen og de billedkunstnere, som arbejder 
med video eller film som kunstnerisk udtryksform. 

Det åbne og ikke-kultiverede område bag Rytmisk 
Musikkonservatorium (H) appellerer til åbne og 
rekreative aktiviteter. Området kan udformes som en 
udendørs lounge med scene, tænkt ind i en kunst-
nerisk ramme som en form for ”funktionskunst”. 
Lounge-området vil fungere som udendørs platform 
for koncerter, teater, performative eksperimenter 
samt andre udendørs events som fx foredrag, bespis-
ning, fest m.m. Området vil på den måde få en ganske 
særlig attraktionsværdi, både lokalt på Holmen og for 
det øvrige København. 

INTIME RUM
Den kontemplative atmosfære

I campusområ-
det findes der en 
lang række små 
lokale have- og 
pladsrum. Ved at 
placere væsent-
lige modernistiske 

skulpturværker i de intime rum kan campusområdet 
tilføres en kulturel ballast. Værkerne vil skabe en til-
bagetrukken og meditativ stemning – som kontrast til 
de udadvendte og stærkt kommunikerende rum, der 
optræder andre steder i området. De studerende ved 
de æstetiske fag vil i de intime rum få direkte adgang 
til væsentlige spor fra vores visuelle kulturs nyere 
historie – til refleksion og inspiration i de processer, 
der fører til deres egne afkast til eftertiden.  

Holmen er kendetegnet af et nord/syd- og 

øst/vest-gående vejsystem der to steder dan-

ner akser af særlig betydning for campusom-

rådet: Øst/vest Philip de Langes Allé og nord/

syd Danneskiold-Samsøes Allé. 

De to vejakser kan suppleres af en diagonal-

akse, der løber fra kajområdet ved Takke-

loftsvej i vest, gennem Meldahls Smedie mod 

naturområdet ved Rytmisk Musikkonser-

vatorium i nordøst. De tre krydsende akser 

er fundamentalt forskellige – både i deres 

indhold og i den måde, de indgår i byrummet 

på. De har hver især en række betydningslag, 

som bidrager til Campus Holmens identitet 

– fra de historiske spor over de urbane og 

landskabsmæssige til nutidens præg, domi-

neret af de fire kunstskolers tilstedeværelse. 

Akserne og de forskellige lag af betydning 

kan understreges ved hjælp af billedkunsten 

i byrummet. 

CAMPUS HOLMEN
Tre akser

6           Indgangsarealet til Teaterskolen

1 Danneskiold-Samsøes Allé set fra nord

3          Philip de Langes Allé set fra øst

4         Philip de Langes Allé set fra vest

5           Rytmisk Musikkonservatorium

2  Danneskiold-Samsøes Allé set fra syd

7                  Udeareal ved arkitektskolen
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samarbejder mellem Filmskolen, Arkitektskolen og 
Teaterskolen og de billedkunstnere, som arbejder 
med video eller film som kunstnerisk udtryksform. 

Det åbne og ikke-kultiverede område bag Rytmisk 
Musikkonservatorium (H) appellerer til åbne og 
rekreative aktiviteter. Området kan udformes som en 
udendørs lounge med scene, tænkt ind i en kunst-
nerisk ramme som en form for ”funktionskunst”. 
Lounge-området vil fungere som udendørs platform 
for koncerter, teater, performative eksperimenter 
samt andre udendørs events som fx foredrag, bespis-
ning, fest m.m. Området vil på den måde få en ganske 
særlig attraktionsværdi, både lokalt på Holmen og for 
det øvrige København. 

INTIME RUM
Den kontemplative atmosfære

I campusområ-
det findes der en 
lang række små 
lokale have- og 
pladsrum. Ved at 
placere væsent-
lige modernistiske 

skulpturværker i de intime rum kan campusområdet 
tilføres en kulturel ballast. Værkerne vil skabe en til-
bagetrukken og meditativ stemning – som kontrast til 
de udadvendte og stærkt kommunikerende rum, der 
optræder andre steder i området. De studerende ved 
de æstetiske fag vil i de intime rum få direkte adgang 
til væsentlige spor fra vores visuelle kulturs nyere 
historie – til refleksion og inspiration i de processer, 
der fører til deres egne afkast til eftertiden.  

Holmen er kendetegnet af et nord/syd- og 

øst/vest-gående vejsystem der to steder dan-

ner akser af særlig betydning for campusom-

rådet: Øst/vest Philip de Langes Allé og nord/

syd Danneskiold-Samsøes Allé. 

De to vejakser kan suppleres af en diagonal-

akse, der løber fra kajområdet ved Takke-

loftsvej i vest, gennem Meldahls Smedie mod 

naturområdet ved Rytmisk Musikkonser-

vatorium i nordøst. De tre krydsende akser 

er fundamentalt forskellige – både i deres 

indhold og i den måde, de indgår i byrummet 

på. De har hver især en række betydningslag, 

som bidrager til Campus Holmens identitet 

– fra de historiske spor over de urbane og 

landskabsmæssige til nutidens præg, domi-

neret af de fire kunstskolers tilstedeværelse. 

Akserne og de forskellige lag af betydning 

kan understreges ved hjælp af billedkunsten 

i byrummet. 

CAMPUS HOLMEN
Tre akser

6           Indgangsarealet til Teaterskolen

1 Danneskiold-Samsøes Allé set fra nord

3          Philip de Langes Allé set fra øst

4         Philip de Langes Allé set fra vest

5           Rytmisk Musikkonservatorium

2  Danneskiold-Samsøes Allé set fra syd

7                  Udeareal ved arkitektskolen
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HOVEDAKSEN 
Nutidig dynamik

Danneskiold-
Samsøes Allé er 
Holmens trafikåre, 
der leder biler, 
cykler og gående 
gennem området 
og ud til de enkelte 
institutioner. Aksen 
er domineret af 
trafikkens møde 
med stedets klas-
siske arkitektur 
– det er et hurtigt 

byrum med masser af puls og aktivitet.  Hovedaksen 
er Campus Holmens facade udadtil, og derfor er det 
her, at stedets unikke status som Danmarks største 
koncentration af æstetiske fag skal kommunikeres. 

Hovedindgangen til campusområdet ligger på det sted, 
hvor Danneskiold-Samsøes Allé krydser Philip de 
Langes Allé . Tanken er derfor at placere en nutidig, 
spektakulær skulptur, der vi gå i dialog med Campus 
Holmen og de besøgende (A). Gennem sin størrelse 
og materialitet – fx et markant lodret og letaflæseligt 
udtryk – vil skulpturen fungere som et visuelt stop-
punkt, der bryder med den trafikale akse. Skulpturen 
kan placeres diagonalt overfor Theodor Christensens 
Plads og Torben Schønherrs vandskulptur. 

Ned mod Nyholmsbroen er Danneskiold-Samsøes 
Allé karakteriseret af træer på begge sider af alléen 
og ikke mindst de fredede bygninger, der præger hele 
området på Holmen. Områdets arkitektur og belæg-
ning giver mulighed for at arbejde med en skulptur-
række, der udfolder sig punktvis og krydsende på hver 
side af Danneskiold-Samsøes Allé og dermed ”væver” 
området sammen (B). Skulpturrækken skal både kun-
ne aflæses som en samlende helhed og som særskilte 
nedslag, der understreger overgange og skift mellem 
de forskellige institutioner og fagligheder og således 
fungerer som en slags trafikal retningsanviser. 

TVÆRGÅENDE AKSE
Reflektion og historik

Den tværgående akse følger Philip de Langes Allé. 
Den starter ved havnepromenaden overfor Operaen, 

krydser Danne-
skiold-Samsøes 
Allé ved Theodor 
Christensens Plads 
og fortsætter ned til 
Kanonbådsvej. Ak-
sen er et langsomt 
byrum, præget af 
”gående” trafik. Den 
er samtidig ladet 
med historik, idet 
alléen i sin tid var 
forbundet med den 
akse, som forbandt 

Holmen med Frederiksstaden, Salys Rytterstatue og 
Marmorkirken. Med Operaens opførelse blev den visu-
elle forbindelse blokeret og den historiske reference 
til Frederiksstaden brudt. 

Målet er at genetablere den historiske akse på Holmen 
ved hjælp af tre skulptur-placeringer, der markerer 
hvert sit punkt på aksen. På gavlene ved henholdsvis 
Arkitektskolens Ndr. Hovedmagasin og Sdr. Maga-
sin (nu private boliger) var der oprindeligt placeret 
to galionsfigurer med front mod hinanden (C). En 
geninstallering af de to galionsfigurer vil fange aksen 
fra Frederiksstaden, der herefter kan føres videre over 
Holmen gennem hovedkrydset og samtidsskulpturen 
(A) ved Danneskiold-Samsøes Allé og videre ned mod 
Kanonbådsvej, hvor aksen finder sit slutpunkt. Aksens 
slutpunkt mod øst ved Kanonbådsvej markeres med 
en moderne skulptur med klassisk værkkarakter (D). 
Skulpturen skal fungere som en nutidig pendant til 
Salys Rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, dog 
i mindre skala, der harmonerer med landskabets 
karakter. Den danske billedhugger Hein Heinsen har 
udarbejdet en skitse til placeringen.

DIAGONALAKSEN
Fra kultur til natur

Diagonalaksen 
forbinder havne-
promenaden, der 
vender mod byen i 
vest, med det gamle 
kaj- og naturom-
råde ved Rytmisk 

Musikkonservatorium og Erik Skaløs Plads mod 
nordøst. To ”indgange” til Campus Holmen, der både 

rummer ligheder og markante forskelle. Havne- og 
kajområdet mod vest er bevaret som offentlig adgang 
til Holmen og bliver på sigt belagt med sten og fliser. 
Mod nordøst er planen derimod at bevare den vilde 
naturgrund.

Ved ankomst fra østsiden – ad indkørselsvejen fra 
svinget ved Refshalevej, Kongebrovej, Nyholm og 
Nyholmsbroen – kan Campus Holmen betragtes på 
afstand, og herfra har området et tydeligt ”ø-præg”. 
Det er oplagt at understrege dette ved hjælp af en 
indgangsmarkør, der peger på overgangen mellem 
vand og land (E). Det kunne fx være en kunstnerisk 
bearbejdning af lysforholdene, der fanger vandspej-
let – en lysinstallation, der samtidig vil sætte fokus 
på campusets levende og brogede atmosfære og de 
mange faglige og sociale events, som udspilles i om-
rådet. Den østvendte indgang vil på denne måde mod-
svare den finkulturelle entré på Operasiden i vest. 

TEMPORÆRE KUNSTPROJEKTER
Platforme for dialog

En markant ten-
dens inden for især 
den yngre del af 
samtidskunsten er 
arbejdet med tem-
porære, dialogiske 
projekter. Campus 

Holmen er en oplagt ramme for et møde mellem 
denne kunstpraksis og andre højt kvalificerede 
aktører i det kulturelle vækstlag. En række platforme 
for temporære kunstprojekter vil danne grobund for 
nye input og løbende udveksling på kryds og tværs 
af faglige kategorier. Campus Holmens temporære 
platforme vil samlet set udgøre et socialt rum, som 
kan binde institutionernes forskellige aktiviteter og 
fagligheder sammen. Platformene kan etableres 
følgende steder:

I Arkitektskolens gård (F) er der mulighed for at 
skabe en platform for temporære samarbejder mel-
lem arkitekter og billedkunstnere i form af et under-
søgelsesrum, som kan fokusere på forholdet mellem 
plads og arkitektur, objekter og rum, offentlighed og 
intimitet. Samarbejdet kunne muligvis formaliseres 
mellem Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitekt-
skole og Det Kgl. Danske Kunstakademis Billed-
kunstskoler, fx i forbindelse med Ph.d.-afhandlinger. 

Projektet kunne således være en anledning til at 
fastholde den historiske, og stadig yderst vigtige, 
forbindelse mellem de to institutioner, som i dag er 
adskilt rent geografisk. 

Et pladsrum mellem Filmskolen og Teaterskolen (G) 
er et kvalificeret sted for visninger af film- og video-
værker eller andre visuelle forløb, som kan afvikles 
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VIII

Holmen rummer uden sammenligning 

Danmarks største koncentration af æstetiske 

fag. I området ligger både Det Kgl. Danske 

Kunstakademis Arkitektskole, Statens Tea-

terskole, Rytmisk Musikkonservatorium og 

Den Danske Filmskole.  

Campus Holmen kan udvikles til et unikt 

rum for mødet mellem de kunst- og kultur-

producerende uddannelsesinstitutioner 

og offentlig tilgængelig kunst. Derfor har 

Universitets- og Bygningsstyrelsen taget 

initiativ til en kunsthelhedsplan med en 

strategi for billedkunstnerisk udsmykning i 

byrummet, der både tager hensyn til urban 

struktur og historik samt områdets nutidige 

identitet og aktiviteter. 

Billedkunsten i byrummet skal være med 

til at underbygge Campus Holmens særlige 

identitet som landets største samling af 

kunstneriske uddannelser. Ønsket er at 

lade kunsten understrege det levende, 

reflekterende og skabende, som er grund-

laget for Campus Holmens uddannelses-

institutioner, og samtidig skabe referencer 

til stedets historie – til traditionen og det 

blivende. Kunsten skal dels bidrage til 

udadvendte og kommunikerende rum, der 

går i dialog med de mange studerende, 

skolernes ansatte og besøgende, dels til 

kontemplative zoner i Campus Holmens 

mylder af aktiviteter. 

Denne folder giver en karakteristik af 

Campus Holmen og opsummerer planerne 

for mulige placeringer af både permanente 

kunstværker og temporære kunstprojekter. 

Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2008

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

Placeringen af billedkunst i byrummet på Campus Holmen er et ambitiøst og omfattende 

projekt, som vil foregå over tid og kræve en indsats fra både områdets institutioner og mange 

eksterne aktører. Derfor er det nødvendigt med en overordnet plan og strategi, der varetager 

både sammenhæng og kvalitet i udvalg og placering af værker. Denne folder opsummerer 

pointerne i ”Kunsthelhedsplan Campus Holmen”, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har 

ladet udarbejde af kunstkonsulenterne Ruth Campau og Martin Erik Andersen, i samråd med 

de fire kunstskolers rektorer. 

”Kunsthelhedsplan Campus Holmen” kan downloades i sin fulde længde på www.ubst.dk

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bredgade 43

1260 København K

Telefon  +45 3395 1200

Telefax  +45 3395 1300

www.ubst.dk

 

CAMPUS HOLMEN
Billedkunst i byrummet 

I Ragna Wehding ”Point of view”, 2003 

II Ib Braase, Skulptur, 1967 
 © Ib Braase/billedkunst.dk 

III Lilibeth Cuenca Rasmussen, ”Ego Song”, 2005-2006 
 © Lilibeth Cuenca Rasmussen/billedkunst.dk 

IV Jytte Høy, ”Et historisk alfabet til dig”, 2005

V Claes Oldenburg, Trowel 1, 1971-76 
© Claes Oldenburg

VI Stik af galionsfigurer

VII  Hein Heinsen, Skulptur, 1992 

VIII Olafur Eliasson ,”Light lab 6/12”, 2006-2008
 Installation, Portikus, Frankfurt am Main, 2006
 © Olafur Eliasson, Foto: Wolfgang Günzel, Courtesy  

neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York

IX AVPD, ”PolySpatialStructure_M”, 2004

De gengivede værker er eksempler - ikke konkrete projekter til 
de nævnte placeringer
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