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Vibrations Karsten R.S. Ifversen Hent PDF Vibrationer finder sted i og omkring bygninger. Gennem værker af
Lundgaard & Tranberg Arkitekter viser Politikens arkitekturredaktør Karsten Ifversen, hvilken kunstart, det er
at få arkitektur til at vibrere på stedet, i menneskene og med tiden. Med et filosofisk blik og i klart sprog
besvarer han spørgsmålet: Hvad er god arkitektur? Tænk på Det kongelige Teaters skuespilhus ved vandet.
Tænk på det cirkelrunde Tietgen Kollegiet i Ørestad. Tænk på CBS’ Kilen på Frederiksberg eller SEB Bank
og Pensions hovedsæde ved Kalvebod Brygge. Alle byggerier, der forholder sig til, inddrager og tilfører
omgivelserne, de er opført i, nye kvaliteter. ”De tager udgangspunkt i en nordisk tradition og stedets

betingelser, men deres vilje til at forny arkitekturen overskrider helt det blot lokale og bringer dem i klasse
med nogle af verdens førende tegnestuer”, skriver Karsten R.S. Ifversen i bogen, hvor han forsøger at få greb
om, hvad det er ved disse huse, der gør Lundgaard & Tranberg til tidens mest betydelige danske tegnestue.
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