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Aktuel Aarhus-arkitekt får Nykredits Arkitekturpris
Skandinaviens største arkitekturpris går til Kristine Jensens Tegnestue for
evnen til at skabe liv og overskud mellem byen og landskabets rum.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er mere aktuel end nogensinde. Tegnestuen
står bag det projekt, der skal være med til at skabe nye centrale havnebyrum
omkring det nye Multimediehus i Aarhus. Men Aarhus Havn er blot endnu et bevis
på, at Kristine Jensens Tegnestue med sine projekter formår at skabe poetisk
overskud i hverdagens møde mellem byen og landskabets rum. Det har Nykredits
Fond nu ønsket at hædre med Nykredits Arkitekturpris 2014, der med sine 500.000
kr. er Skandinaviens største arkitekturpris.
Formand for prisudvalget David Zahle, partner hos BIG – Bjarke Ingels Group –
fremhæver nogle af de projekter, der ligger til grund for årets valg:
– Kristine Jensens Tegnestue har i mere end tre årtier formået at forene byplan og
landskab på forbilledlig vis. Aktuelt er vi vidne til, hvordan Kristine Jensens
Tegnestue bearbejder området rundt om Aarhus' nye Multimediehus, skaber et
fantastisk sted i byen og dermed genetablerer Aarhus' tabte forbindelse til havet.
Med sit imponerende projekt åbner tegnestuen op ned til havnen og giver byen en
ny identitet, fortæller David Zahle og fortsætter:
– Da tegnestuen i 2002 fornyede Prags Boulevard i København, blev projektet på
mange måder banebrydende for, hvordan byens fælles rum kan bringes til
værdighed og få meningsfyldt liv i et ellers overset byområde. Senest har
tegnestuen sammen med billedhuggeren Ingvar Cronhammar videreført Jellings
kulturarv ved at forene nyt og gammelt, så området fremstår enkelt og skulpturelt.
Det åbnede i 2013 og er sket i respekt for, at Jellingmonumenterne af UNESCO er
udpeget som en del af verdens kulturelle arv.
Nykredits Motivationspris 2014
Ud over årets arkitekturpris uddeler Nykredits Fond en Motivationspris på 100.000
kr. Den går i år til Svendborg Architects – en ung og ambitiøs tegnestue startet af
arkitekt MAA Johnny Svendborg i 2007.
– Svendborg Architects vandt den første konkurrence, de deltog i – konkurrencen
om at forvandle og forny Uppsalas centrale bykerne. Uppsala Entré er et 25.000 m2
stort område, der omfatter beboelse, butiksområder og parkanlæg. Det er
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tegnestuens første, store internationale projekt. Det er i fuld gang, og det forventes
at stå færdigt i 2016, fortæller David Zahle og tilføjer:
– Johnny Svendborg selv har i mange år formået at favne arkitekturen bredt. Som
udførende arkitekt har han sat sit præg på projekter hos 3XN og Henning Larsen
Architects. Som underviser på Kunstakademiets Arkitektskole har han motiveret og
inspireret sine elever, og som præsident for Det Kongelige Akademi For De Skønne
Kunster debatterer og arbejder han på at fremme kunstnerisk og arkitektonisk
kvalitet i Danmark. Det vil vi gerne motivere Johnny Svendborg til at fortsætte
med.
Prisoverrækkelse den 26. maj
Kulturminister Marianne Jelved overrækker de to arkitekturpriser ved et
arrangement i Nykredits hovedsæde den 26. maj kl. 17.
Arkitekturpris i særklasse
Det er Nykredits Fond, der står bag Nykredits Arkitekturpris. Prisen er
Skandinaviens største, og med sine 500.000 kr. tæller den blandt førende
arkitekturpriser som The Pritzker Architecture Prize og den prestigefyldte Mies van
der Rohe Pris.
Seneste års modtagere af Nykredits Arkitekturpris
2013
Gehl Architects
2012
Arkitektfirmaet COBE
2011
Cubo Arkitekter
2010
Arkitektkontoret SLA
2009
Arkitektfirmaet Entasis
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