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Louis Kahn i Danmark Asmund Havsteen-Mikkelsen Hent PDF Den amerikanske arkitekt Louis Kahn (1901-
74) har aldrig bygget noget i Danmark. Alligevel er spor af hans arkitektur at finde mange steder i dansk

byggeri. Den danske kunstner Asmund Havsteen-Mikkelsen satte sig for at dokumentere Kahns indflydelse i
dansk arkitektur på sin Instagram-profil. Det er nu blevet til bogen Louis Kahn i Danmark, der i tekst og foto

dokumenterer inspirationen fra Kahn, ligesom bogen også indeholder en kritik af tidens arkitektur.

Kahns betydning som arkitekt skyldes det brud, han indvarslede med den Internationale Stil, der dominerede
fra 1930’erne og frem til midten af 1950’erne. Et brud, der er karakteriseret ved Kahns forsøg på at give

moderne arkitektur et nyt sprog for monumentalitet.

”Vi har brug for et nyt sprog til at tænke og formgive monumenter, der rummer de institutioner, som kan
udtrykke vores kollektive drømme, længsler og håb. Monumenter der kan give os en tro på, at social
retfærdighed er mulig – om det så gælder boligbyggeri, skoler, universiteter eller sundhedsklinikker.
Monumenter der kan inspirere os til at leve og tænke i en fælles verden,” siger Havsteen-Mikkelsen.

 

Den amerikanske arkitekt Louis Kahn (1901-74) har aldrig bygget
noget i Danmark. Alligevel er spor af hans arkitektur at finde mange
steder i dansk byggeri. Den danske kunstner Asmund Havsteen-
Mikkelsen satte sig for at dokumentere Kahns indflydelse i dansk
arkitektur på sin Instagram-profil. Det er nu blevet til bogen Louis
Kahn i Danmark, der i tekst og foto dokumenterer inspirationen fra
Kahn, ligesom bogen også indeholder en kritik af tidens arkitektur.

Kahns betydning som arkitekt skyldes det brud, han indvarslede med
den Internationale Stil, der dominerede fra 1930’erne og frem til

midten af 1950’erne. Et brud, der er karakteriseret ved Kahns forsøg
på at give moderne arkitektur et nyt sprog for monumentalitet.

”Vi har brug for et nyt sprog til at tænke og formgive monumenter,
der rummer de institutioner, som kan udtrykke vores kollektive

drømme, længsler og håb. Monumenter der kan give os en tro på, at
social retfærdighed er mulig – om det så gælder boligbyggeri, skoler,
universiteter eller sundhedsklinikker. Monumenter der kan inspirere
os til at leve og tænke i en fælles verden,” siger Havsteen-Mikkelsen.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Louis Kahn i Danmark&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


