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8. september 2008 

Verdenspremiere på udstillingen ecotopedia – walk the talk 
- danske arkitekter og byplanlæggere sætter bæredygtighed på dagsordenen i Venedig 

 

Visioner for CO2 neutrale bydele, forsøg med biler der kører på vindmøllers overskudsenergi og en 
ny database, der samler viden om bæredygtig byudvikling fra hele verden. Danmark er med forrest i 
feltet i udviklingen af bæredygtige løsninger med global gennemslagskraft. Det kan verden opleve, 
når den danske pavillon åbner på den internationale arkitekturbiennale i Venedig den 12. september 
2008.  
 
WALK THE TALK  
Som optakt til FNs internationale klimatopmøde, COP 15, der afholdes i København 2009, har Dansk Arkitektur 
Center og arkitektvirksomheden CEBRA skabt udstillingen ecotopedia – walk the talk, det officielle danske 
bidrag ved den 11. internationale arkitekturbiennale i Venedig 2008. Udstillingen sætter fokus på byernes 
betydning for de globale klimaudfordringer og viser bidrag fra mere end 170 projekter fra danske 
virksomheder, der har sat bæredygtighed på dagsordenen, og som gør ord til handling.   
 
”Den officielle danske deltagelse i Venedig er en helt central del af regeringens arkitektur politik. ecotopedia – 
walk the talk præsenterer Danmark som en stærk Arkitekturnation med en bred repræsentation af danske 
arkitektvirksomheders projekter og sætter samtidig fokus på en af byggebranchens styrkeområder - 
bæredygtigt byggeri og byudvikling. Jeg glæder mig til at åbne endnu en ambitiøs og dagsordensættende 
udstilling i den danske pavillon i år, ” siger kulturminister Brian Mikkelsen.   
 
BEDRE BYER SKABER BEDRE LIV 
I dag bor mere end halvdelen af klodens befolkning i byer, og byerne står for mere end halvdelen af den 
samlede CO2-udledning. Dette massive pres på byerne er en af de største udfordringer for miljøet og 
verdenssamfundets velfærd generelt. Men samtidig rummer byerne også et enormt potentiale for at skabe 
fremtidige bæredygtige løsninger.  
 
”Biennalen i Venedig er en enestående mulighed for at fastholde en dagsorden indenfor udviklingen af 
bæredygtige byer på verdensplan. ecotopedia – walk the talk er vores opråb til den internationale verden 
om, at det er nu, der skal trækkes på alle ekspertiser og handles – og her er arkitekter og byplanlæggere ingen 
undtagelse. Vi ønsker at starte en dialog og videnindsamling i og udenfor arkitektbranchen om, hvordan man 
kan omsætte ord til handling”, siger Kent Martinussen, adm. direktør, Dansk Arkitektur Center.  
 
ecotopedia - walk the talk viser 7 globale initiativer, som dækker over mere end 170 konkrete projekter 
igangsat af mennesker, organisationer og virksomheder, som ud fra forskellige motiver ønsker at bidrage til at 
skabe rammerne for et værdigt og bæredygtigt liv over hele kloden.  
 
Som et af de syv initiativer lanceres databasen www.sustainablecities.dk der præsenterer best-practice cases 
på bæredygtig byudvikling fra hele verden. Efterfølgende vil databasen, skabt af Dansk Arkitektur Center, blive 
udviklet med flere cases, erfaringer og etablering af globale vidennetværk rettet mod bl.a. de danske 
kommuner.  
 
Herudover vil publikum gennem film, billeder og interviews med eksperter indenfor bæredygtighed, arkitektur 
og planlægning blive præsenteret for forskellige vinkler på, hvad der skal til for at skabe at bedre byer.   
 
INVITATION TIL GLOBAL DIALOG 
Som optakt til åbningen af ecotopedia – walk the talk afholdes The Sustainable Cities™ Talk i Venedig den 
12. september kl. 13.00. Her kan publikum møde fire førende eksperter inden for byplanlægning, klima og 
bæredygtighed, som diskuterer byernes betydning for det globale klima. Til stede vil være: Barbara Southworth 
fra CityThinkSpace i Cape Town, Herbert Girardet, fra the World Future Council i Hamburg, Jan Gehl fra Gehl 
Architects i København, og Richard Burdett, London School of Economics i London. 
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Den officielle åbning af den danske pavillon afholdes den 12. september kl. 14.30 ved Kulturminister Brian 
Mikkelsen.   
 
FAKTA 
Hvad betyder ecotopedia? 
Titlen på Danmarks bidrag, ecotopedia – walk the talk, referer til udstillingens tema og 
indeholder en sammentrækning af tre ord. eco er den engelske forkortelse af økologi og henviser 
også til økonomi. topedia indeholder både referencer til stedet (topos) og til viden (pedia). Walk 
the talk er udstillingens opfordring til at deltage aktivt. ecotopedia giver et bud på, hvordan ord 
kan blive til handling; hvordan ’talk the talk’ bliver til ’walk the talk’.  
  
Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle bidrag til den danske 
pavillon ved den 11. internationale arkitekturbiennale i Venedig 2008.  
 
ecotopedia – walk the talk er kurateret af Dansk Arkitektur Center og arkitektvirksomheden CEBRA.  
 
Det danske bidrag til den 11. internationale arkitekturbiennale i Venedig finansieres af Kulturministeriet, 
Realdania, Statens Kunstfond og RE-THINK trilogipartnerne.  
 
DELTAGERE  
ecotopedia – walk the talk er blevet til i samarbejde med en lang række partnere, som har bidraget med 
projekter og viden:  
 
Aart, Arkitema, BIG, CEBRA, C.F. Møller, Dissing+Weitling, COBE, COWI, EFFEKT, entasis, Espensen 
Rådgivende Ingeniører, Gehl Architects, Grontmij l Carl Bro, Henning Larsen Architects, Jeppe Aagaard 
Andersen, JUUL l FROST, KHR Arkitekter, Kontrapunkt, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, MAPT, Mette Lange 
Arkitekter, Møller & Grønborg, Rambøll, SLA, Schmidt Hammer Lassen, Spektrum, TRANSFORM, Vilhelm 
Lauritzen, Wohlert Arkitekter, 2+1 idé bureau, 3xN. 
 
Barbara Southworth, David Harvey, Herbert Girardet, Jan Gehl, Mathis Wackernagel, Peter Newman og Richard 
Burdett. 
 
Carlsberg, COP 15 COPENHAGEN, Erhvervs- og Byggestyrelsen, FN Global Compact, Better Place/Denmark, 
Roskilde Festival, Sustainable CitiesTM.  
 
Udstillingen er tredje del af trilogien DAC RE-THINK med temaet RE-THINK ARCHITECTURE. Trilogien realiseres 
i samarbejde med Nykredit, Realdania, NCC, Montana DJob, Arkitema og Grontmij l Carl Bro 
 
For yderligere information kontakt Dansk Arkitektur Center: 
Presseansvarlig Line Juul Greisen +45 26 23 24 70 eller Sussi Heimburger +45 24 46 81 61 
 
 
 
Danmark modtog i 2006 prisen Den Gyldne Løve for bedste nationale pavillon på den 10. internationale arkitekturbiennale i 
Venedig med udstillingen ”CO-EVOLUTION – dansk/kinesisk samarbejde om bæredygtig byudvikling”. En udstilling kurateret af 
UID og skabt af unge arkitekter fra CEBRA, EFFEKT, COBE og TRANSFORM i samarbejde med fire af Kinas største universiteter. 

 
 


