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INVITATION TIL PRESSEÅBNING  
Pressen inviteres til presseåbning fredag d. 20. februar 2009 kl. 10.00 

Anne Nørgaard Pagh, programchef i Dansk Arkitektur Center, byder velkommen 

Arkitekt Bjarke Ingels, stifter og ledende partner i BIG introducerer til udstillingen og viser 

rundt.  

Tilmelding til ljg@dac.dk 

 

 

YES IS MORE 
Close up: BIG – Bjarke Ingels Group 

 

Udstilling i Dansk Arkitektur Center 21. februar 2009 – 31. maj 2009 

Strandgade 27B, 1401 K. 

Åben alle ugens dage kl. 10-17, onsdag indtil kl. 21 (gratis adgang mellem kl. 17-21) 

Gratis omvisning søndage kl. 12 og 14 

 

Danske arkitekter har nytænkt og udviklet det arkitektoniske sprog væsentligt de senere år. Med 

udstillingen ”YES IS MORE” zoomer Dansk Arkitektur Center (DAC) ind på en af dansk arkitekturs mest 

succesfulde, nyskabende arkitektvirksomheder, BIG – Bjarke Ingels Group. Udstillingen er en del af 

pilotprojektet Close up, der via udstilling, debat, seminar og undervisning stiller skarpt på nye tendenser, 

præmisser og udfordringer i dansk arkitektur. Close Up” er finansieret af Realdania og støttet af 

Kulturministeriet.  

 

Legende, kontroversiel, fræk, nyskabende og provokerende er blot nogle af de ord, der kendetegner BIG. 

Med Bjarke Ingels i spidsen har arkitektvirksomheden på få år skabt både prisvindende projekter, 

innovative byggerier, et internationalt renommé og markeret sig i samfundsdebatten. Ud fra visionen om 

at befri arkitekturen fra vanetænkning og i stedet betragte det moderne liv som en inspirerende 

udfordring, har BIG medvirket væsentligt til at forny dansk arkitekturtradition. 

 

Tegneserieunivers 

Med tegnserien som altdominerende medie, inviteres publikum til at gå på opdagelse i BIGs 

storbyarkitektur og i deres arbejdsmetoder fra rå idé til færdigt byggeri. I udstillingen udfolder en stor 

farverig tegneserie sig på alle udstillingens vægge og inviterer publikum ind bagom arkitekturen. I et 

miks af citater og billeder, suppleret af 18 film, illustreres den evolutionære proces, der kendetegner 

BIG, hvor diskussioner og modstand undervejs bliver til inspiration i udviklingen af det endelige design. 

 

I centrum af udstillingen kan publikum bevæge sig rundt mellem mere end 30 oplyste modeller af 

danske og internationale projekter, der tilsammen danner en storby signeret BIG. Udstillingen i DAC er 

BIGs første soloudstilling i Danmark. 

 

Platform for dialog 

Udstillingen er en del af pilotprojektet Close Up, hvor DAC stiller skarpt på markante tendenser og 

strømninger i dansk arkitektur – med udstilling, foredrag, seminarer og undervisning. Med udstillingen 
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skabes en platform for dialog & en opfordring til at debattere de seneste års udvikling og nybrud samt 

fremtidens udfordringer og muligheder i dansk arkitektur. De seneste år har det danske byggeri været i 

rivende udvikling. Danske arkitekter har eksperimenteret, udvidet og udviklet sig – og dansk arkitektur 

har både rykket inden for såvel design og arkitektoniske formsprog, ny teknologi, nye kompetencer, 

professionalisering, internationalisering og bæredygtighed; og i en sådan grad, at danske arkitekter på 

mangfoldig vis har nytænkt og udviklet den danske /skandinaviske tradition. På kanten af økonomisk 

nedgang er det helt oplagt at stille spørgsmålet: Hvordan kan de danske arkitektvirksomheder fortsætte 

succesen og løfte deres erfaringer og potentialer videre ind i det 21. århundrede? 

 

Fakta om BIG 

BIG – Bjarke Ingels Group blev etableret i 2005 af Bjarke Ingels efter han og Julien De Smedt opløste 

deres fælles tegnestue PLOT. BIG beskæftiger ca. 60 arkitekter og konstruktører og opererer i krydsfeltet 

mellem arkitektur, urbanisme, forskning og udvikling.  

Byggeriet ”VM bjerget” i Ørestad blev i oktober 2008 kåret som verdens bedste boligbyggeri på World 

Architecture Festival i Barcelona og samme byggeri er indstillet til den prestigefulde Mies van der Rohe 

pris. BIG vandt i 2008 konkurrencen om at bygge den danske pavillon til EXPO 2010 i Shanghai og vakte 

opmærksomhed med det provokerende ønske om at flytte Den Lille Havfrue til Shanghai. BIG vandt for 

nyligt konkurrencen om ”Superkilen” på Nørrebro og har desuden et voksende antal internationale 

opgaver i blandt andet Dubai, Shanghai og senest i Aserbajdsjan, hvor de er arkitekterne bag 

masterplanen for den første co2 neutrale ø i centralasien, Zira Zero Island. BIG har desuden opført 

(sammen med PLOT og Julien De Smedt) VM Husene, Det Maritime Ungdomshus, Havnebadet på Islands 

Brygge og Sjakket, og lavet forslag til Kløvermarken, der skabte en voldsom offentlig debat. 

 

Katalog:  

Udstillingens katalog – tegneserien ”YES IS MORE – an Archicomic on Architectual Evolution” koster 150 

kroner og findes i dansk og engelsk version.  

 

På www.dac.dk annonceres debatter, seminarer og undervisningstilbud.  

 

Fotos og illustrationer kan downloades på www.dac.dk/presse 

 

For yderligere information kontakt 

Presseansvarlig Line Juul Greisen, tlf. 22 13 24 70 eller ljg@dac.dk 

 

 
  

 


