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PROGRAM FOR ARKITEKTURREJSE: VENEDIG, 4. – 6 OKTOBER 2018 

 
Torsdag, den 4. oktober: 
 
Formiddag: 

Kl. 06.15: Vi mødes ved gaten i Kastrup Lufthavn 
Kl. 06.50: Afrejse til Bruxelles med SN 2268, Brussels Air 
Kl. 08.25: Ankomst Bruxelles 
Kl. 10.05: Afrejse til Venedig med SN 3201, Brussels Air 
Kl. 11.40: Ankomst Venedig Lufthavn 
 
 
Transfer med båd til hotellet 

 
Eftermiddag:  

Når vi er vel ankommet til kanalbyen, og har fået indlogeret os på vores hotel, samles vi og fortsætter ud i Venedig med vores 
lokale engelsktalende guide. 
 

 Vores guide sikrer, at vi ser det ukendte Venedig, der hvor Venezianeren bor og har sin hverdag.  
 Vi tager vaparettoen og sejler over til øen San Giorgio Maggiore, hvor vi præsenteres for det helt fantastiske kloster fra 

1500-tallet, La Fondazione Giorgio Cini (arkitekten  Andrea Palladio 1508 – 1580) Samme sted skal vi se det renoverede 
bibliotek: Nueva Manica Lunga, arkitekt Michele De Lucchi  

 Vi besøger det næsten ny-renoverede (2016) Il Fondaco dei Tedeschi, renoveret af hollandske OMA 
 Desuden byder turen rundt i Venedig på kig til udvalgte bygninger af bl.a. bysbarnet Carlo Scarpa (1906-1978) 

 

 

Aften: Til fri disposition 
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Fredag, den 5. oktober: 
 
Formiddag: 
Guidet rundvisning på Arkitekturbiennalens hovedudstilling i det renoverede værft, der før husede våben til militæret, deraf navnet 
Arsenale. Ved kanal Rio dell\'Arsenale i Castello-kvarteret ligger to tårne og høje, røde mure, der er indgang til 
skibsværftsområdet Arsenale. Arsenale var rygraden i Venedigs eventyr som den mest magtfulde nation i Middelhavsområdet. I år 
1500 var der beskæftigelse til 16.000 mænd ved værfterne ved Arsenale. 

 Her får vi en omvisning, med nedslag i hovedfortællingen på årets arkitekturbiennale. 
Alle biennaler har en fælles overskrift og et tema, som sætter rammen for de enkelte landes bidrag. Årets overskrift er 
Freespace, forstået som arkitekturens generøsitet, og hvad offentlige rum og pladser har mulighed for at give tilbage til os 
alle, i stor skala og lille skala: en smuk gavl eller et kig ind i en baggård fra gaden, giver noget betydningsfuldt tilbage til 
det enkelte menneske. 
 
Et særligt blik, vil vi kaste på den del af udstillingen, hvor danske Dorte Mandrup Arkitekter er blevet inviteret af 
hovedkurator til at bidrage til prestigefyldte internationale hovedudstilling 

Det er en stor anerkendelse af den danske arkitekt, der er blevet internationalt kendt fra projekter som Vadehavscenteret 
ved Ribe, og Isefjordscenteret i Illulisat i Grønland, hvor første spadestik tages denne sommer. 

Eftermiddag: 
Eksklusivt møde med kurator på den danske pavillon, og guidet tur med lokal, engelsktalende guide rundt i parkområdet Giardini, 
der udgør den anden del af arkitekturbiennalen. 

Kurator på den danske pavillon, Natalie Mossin tager imod os i den danske pavillon. 
Natalie er institutleder på Institut for bygningskunst og teknologi på arkitektskolen (KADK) i København. I kurateringen af 
udstillingen tager hun udgangspunkt i 18 års erfaring indenfor netop udviklingen af nye løsninger og modeller for samarbejde og 
arbejdet på tværs i branchen.  

 Ved biennalen vælger hvert land en fortælling, der matcher det overordnede tema ud fra en national kontekst. 
Her har DACs udstillingsteam omkring den danske pavillon, med Nathalie i front, valgt at have fokus på hvordan vi gennem samarbejde 
kan skabe bæredygtig innovation. Den danske tradition for brugerinddragelse og samarbejde har bidraget til, at Danmark i dag fremstår 
som en af de ypperligste nationer, når det gælder innovation og nytænkning indenfor det byggede miljø – både ift. konkret byggeri, men 
også i arbejdet med udviklingen af innovative  processer, der går forud ethvert byggeprojekt. 
Her står Danmark stærkt, og det er den fortælling den danske pavillon gerne vil fortælle ved årets biennale. 

 Udstillingen i den danske pavillon med titlen Possible Spaces, bruger det nyåbnede BLOX i København som ramme for fortællingen om en 
dansk innovationsmodel.  
BLOX samler, som det eneste sted i verden, det byggede miljø under et tag og ønsker at skabe dialog mellem virksomheder, 
myndigheder, forskere og den private borger. 
BLOX bliver et muligt rum, eller et rum med muligheder. 
 
Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 præsenterer igennem fire projekter, hvad det er, der gør den danske 
innovationmodel til noget helt særligt set med verdens briller.  
De fire projekter er udvalgt af Natalie Mossin, og giver fire meget forskellige bud på bæredygtig udvikling, og generøs tænkning. Hvert 
projekt er skabt gennem tæt samarbejde på tværs af fag og roller, og i hvert projekt har arkitekturen en essentiel rolle.  
De fire projekter er: Nyt Svinkløv Badehotel af Praksis Arkitekter, Virgin Hyperloop One af BIG, Material Based Method K2 af CITA og 
Albertslund Syd af Vandkunsten. 

 
Aften: Middag for forud tilmeldte. 
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Lørdag, den 6. oktober: 

Formiddag: 
Vi besøger Palazzo Grassi, et klassisk palæ, der ligger lige ud til Canal Grande, hvor vi får en guidet tur med en engelsktalende guide. 
Billetten giver også adgang til det renoverede toldkammer Punta della Dogana (ark. Tadao Ando).  
Begge bygninger huser udstillinger med samtidskunst, der i de klassisk-historiske rammer får et helt særligt udtryk. 
Helt forrygende renoveringer og hvor kunst og arkitektur spiller sammen på smukkeste vis. 

 Arkitekturrundvisning Palazzo Grassi. (Billetten gælder også til Punta della Dogana) 
 
 

Kl. 14.30: Afgang fra Hotellet med båd til lufthavnen 
Kl. 16.50: Afrejse fra Venedig mod Bruxelles med SN3206, Brussels Air 
Kl. 18.35: Ankomst Bruxellese 
Kl. 21.05: Afgang Bruxelles mod København med SN2265, Brussels Air 
Kl. 22.35: Ankomst Københavns Lufthavn 
 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I PROGRAMMET 

 


