v
Landskab

Sted 30:

rakter, men også vigtige administrationsenhe-

Skulpturdepoter

der (f. eks. PBS - Pengeinstitutternes Betalings-

Ingeniørhøjskolen i København,

Service). Selvom området er gennemskåret af

Ballerup, 1994

Ringvej 4 og Klausdalsbrovej samt større tvær-

Anskuet som livsramme er et afforstadens ken-

kvaliteter tilbage. Umiddelbart bag Lautrup-

detegn, at kvarterer ligger øde hen på bestem-

vangs store uddannelsesbyggeri, som rummer.

te tider af døgnet. I boligområderne, som typisk

Ingeniørhøjskolen i København (tidligere Køben-

gående veje, er der betydelige landskabelige

Destination 07:
Skulpturdepoter i
forstadslandskab

er mennesketomme om dagen, har man - også

havns Teknikum), ligger et engområde, derfort-

i Egebjerggård, Ballerup - drømt om at integre-

sat er ubebygget, når bortses fra et omfattende

re småerhverv og hjemmearbejdspladser. For er-

stinet for gående og cyklende. På denne måde

hvervs- og især industrikvarterer, som til gen-

sameksisterer moderne instutitionsbyggeri og

gæld er mennesketomme uden for arbejdstid

landskabelige vidder i et forstadslandskab, der

(om aftenen, i weekenden, i ferier), er problemet

rummer flere værker af Torben Ebbesen.

endnu større, fordi megen erhvervsaktivitet
udelukker menneskelig beboelse. Er der kunst i

ARKITEKTUR VERSUS LANDSKAB

området, indendørs eller udenfor, er den uafhjælpeligt overladt til sig selv efter fyraften - ja,

Københavns Ingeniørhøjskole i Ballerup er op

allerede i arbejdstiden, hvor menneskers op-

mod 450 meter lang og en af de længere ubrud-

mærksomhed samler sig om formålsrettede ak-

te enkeltbygninger i dansk bygningshistorie.

tiviteteter, der ikke har meget med kunstnerisk

Hvis tal kan give en fornemmelse af bygningens

fordybelse at gøre.

størrelse, modsvarer den samlede institution

Med få kilometers afstand kan man i Ballerup

42-45000 kvadratmeter, svarende til 300 pæne

studere Torben Ebbesens billedkunstneriske

parcelhuse. Bygningen befolkes i undervisnings-

svar på yderpolerne i forstadens liv. Mens Ege-

året af 2600 studerende og 250 ansatte, hvilket

bjerggård som boligkvarter viser Ebbesens for-

gør stedet til Danmarks største ingeniørhøjsko-

stadsvariant af'det urbane hjørne' - asfaltflade

le. Arkitekturen skyldes den danske tegnestue

med relief -, finder man i erhvervskvarteret

PLH Arkitekter, som i 1985 vandt en indbudt ar-

Lautrupparken en omfattende uddannelsesin-

kitektkonkurrence og frem till996 stod for byg-

stitution, i hvis naturomgivelser Torben Ebbesen

geriets tre etaper. 3

indtager rollen som

landskabskunstner. 1

Når man fra de store parkeringspladser ser ned
langs den lange bygning, fremtræder terrænet

Fra landbrugs land
til erhvervskvarter

fladt og udramatisk. Retlinede facader i to etager
og en central rotunde med en ekstra etage midt
i forløbet afslører ikke, at terrænet på den anden

Området Lautrupvang har gennemgået en radi-

side af bygningen falder så meget, at der bliver

kal forvandling. Fra i 1980 at være landbrugsom-

grundlag for en ekstra underliggende etage.

råde er stedet, bl.a. ved en lokalplan fra 1981,2

På bagsiden er bygningens grundplan formet

udlagt og bebygget, så det rummer store er-

som fem savtakker, der i hele byggeriets højde

hvervsvirksomheder af teknisk-videnskabelig ka-

skyder sig ud i det lavereliggende landskab. Her-
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med øges vinduesarealet ud mod det landska-

gevirer på taget og vinduer i form af koøjer.

samme tid landskabsarkitektur (via højene), byg-

belige område. Terrænfaldet understreges af, at

Rumligt og teknisk skulle der være mulighed for

ningsarkitektur (via skilderhusene) og billed-

det inderste af de diagonalt fremskudte 'savtak-

at vise satellitbilleder inde i den bygningshøje

kunst (via indholdet i pavillonerne).

ker' er plateauer, der fortsætter som trapper -

keglestub, men i sommerheden før semester-

Om dagen er det, specielt på afstand, næsten

ned og ud i landskabet. Men til hverdag foregår

start er der intet at se. 5pace Trap fremtræder

usandsynligt, at der er et viltert skulpturelt ind-

livet ikke udenfor; men indendørs i lokaler for un-

som en skulptur, der indgår i en styrkeprøve med

hold at finde i disse skulpturelle metalhuse af

dervisning, administration mv. Seks-syv store

den omgivende bygningsarkitektur. Den speku-

blankt rustfrit stål. Om aftenen, når Ingeni'!lrhøj-

parkeringspladser med plads til hundredvis af bi-

lative dimension i værket er - hvis man tænker

skolens udelys tændes, skulle de slanke stålpa-

ler samler den menneskelige bevægelse på byg-

på Albrecht Durers grafiske værk Me/enco/ia /-

villoners indre ligeledes blive oplyst, så anelser

ningens plane forområde.

antydet af en marmorkugle, som -ligesom i ind-

af skilderhusenes indre og indhold træder frem
i det mørke landskab. På afstand vil husene da

Både bygning og befolkning erfysisk på afstand

gangsværket Observatorium til Utterslev Skole

af landskabet, som snarere indtages visuelt end

- kan opfange og fastholde menneskers tanker.

fremstå i forening med de forskellige komposi-

ved bevægelser ud i det. Arkitektur og liv står

Vil mennesker bringes til at fordybe sig i skulp-

tioner; Torben Ebbesen har indføjet i dem alle på

uformidlet i forhold til landskabet, der dog hol-

turen foran indgangen til Ingeniørhøjskolens

nær et enkelt.

der stand.

stærkstrømsafdeling?

Skulptur som arkitektonisk

ørhøjskolens søjler og geometri med et ligele-

Skulpturen er arkitektonisk og besvarer Ingeni-

udfordring af arkitekturen

SET OG TILEGNET

des enkelt og geometrisk, men ikke forstenet

Til hverdag former de landskabelige 5ku/pturde-

eller grånende udtryk. Værket er i en kobber-

poter et billede på afstand. Studerende, lærere

Torben Ebbesens udsmykninger til Ingeniørhøj-

legering (tombak), som fra oprindelig at være

og andre ansatte på Ingeniørhøjskolen opholder

skolen falder i øjnene, så snart man ankommer

gylden langsomt mørknes og fremstår med en

sig i undervisningslokaler, laboratorier, kontorer;

til det umådeligt lange uddannelsesbyggeri.

rød-brunlig glød. Skolens mange paraboler og

kantine, bibliotek for af og til at skifte sted og

Ved den centrale indgang i nærheden af bygnin-

antenner modsvares på Ebbesens 5pace Trap af

indtage andre lokaler. De er optaget af dagens

gens rotunde (bruges til bibliotek) findes en

hjortegevirer, der peger mod himlen.

program og af det sociale samvær.

vandskulptur, 5ku/pturdepot(se sted 15), omgi-

Nok ser man ud ad vinduerne og bemærker (sna-

vet af en pergola med slyngplanter. Her kan man

Når skulptur-arkitektur

slå sig ned og finde et holdepunkt i et byggeri,

indtager landskabet

der ellers ikke indbyder til udendørs ophold. Uan-

rere end iagttager) metalskilderhusene på deres små jordhøje, der befinder sig betydeligt under niveauet for uddannelsesbyggeriets stue-

set sin centrerede karakter synes Ebbesens

, Serien af billedkunstneriske svar til den lange

etage. Måske føler man sig hævet over disse

vandskulptur at vippe og svaje, ligesom sam-

bygningskrop og dennes geometriske grundfor-

5ku/pturdepoter, som møder den imposante in-

stitutionsarkitektur. Måske studerende og lære-

menstillingen af mange forskellige materialer

mer fortsætter omme bag den store sammen-

står i kontrast til arkitekturens rensede materi-

hængende uddannelsesbygning. Her findes Eb-

re efterhånden opfatter skulpturdepoterne som

alebrug og geometriske formsprog. Rotunde og

besens øvrige 5ku/pturdepoter - elleve græsbe-

normale dele af omgivelserne snarere end som

vandskulptur (desværre uden vand midt om

voksede jord høje, der alle har et slankt metaI-

hverdagsfremmed landskabskunst. Ebbesens

sommeren) sætter hinanden i relief.

hus på toppen. Huset kunne minde om et skil-

jordhøje og stålhuse indgår i landskabet selv.

Ved bygningens vestlige gavlindgang et par

derhus,4 er uden gavlåbninger, men har halve cy-

hundrede meter væk findes endnu et værk af

lindere i perforeret stålplade, som stikker frem.

Torben Ebbesen (se sted 16). Han kalder det

Husene har et skulpturelt indre rum - et egent-

5pace Trap, rumfælde. Det ligner en rumkapsel,

ligt depot, som kan modtage skulptur-indhold

Uhindret adkomst til Ebbesens elleve 5ku/ptur-

som er omformet til arkitektur med kronhjorte-

af forskellig art. Disse 5ku/pturdepoter er på

depoter får man ved at gå om bag bygningen

Bagsidebevægelser i landskabet

og tage dem i øjesyn. Fra den indre arkade, som

mad ved at fotografere med digitalkamera og

mulighed ville svare ganske godt til værkets ti-

løber gennem den lange bygning, er der glas-

bagefter iagttage billedet (fokuseret på skulptur-

tel 5kulpturdepoter. Skilderhusene - depotbyg-

fac;:ader med døre, som indbyder til vandring i

elementerne inden bag stålskærmen). Fordi

ningerne i skinnende stål - er resistente; de vil

landskabet.

man i dagslys må helt hen til stål gitteret, hvis

holde i mange år og kunne modtage skiftende

Invitationen har dog sine begrænsninger. Uden

man med egne øjne vil skue ind i huset, bliver

generationer af værker fra Ebbesens atelier og

hjælp indefra kommer man ikke direkte tilbage

afstanden til de deponerede skulpturgenstan-

lager.

i bygningen; der er ingen udendørs håndtag.

de utilstrækkelig til at se disse i deres helhed.

Denne hindring for bevægelse og kortvarig brug

Undervejs kræver opdagelsesprocessen den be-

Jægerspris og Ballerup,

af udeområderne understøttes af, at den pro-

søgendes fulde opmærksomhed, også kropsligt.

Wiedewelt og Ebbesen

menerende føler sig observeret fra bygningens

Bagefter er man ikke sikker på, hvad der præcis

store glaspartier: vinduer i undervisningslokaler

var i hvert af de identiske huse. I et hus ligger en

Mødet med stålhusene på deres høje og med

eller glasvægge i fællesområder. Når man bevæ-

lang cylinder i brun indklædning for enden og

skulpturelt indhold er forunderligt. En sammen-

ger sig igennem det forsænkede landskab, er

med græsbrun stofbetrækning. Andetsteds er

ligning med j. F. Wiedewelts steler i parken og

bygningen ganske dominerende. For kunstinte-

der en organisk glasfiberfigur med antennelig-

skoven omkring jægerspris Slot sætter Ebbesens

resserede på feltstudier er tanken om at blive

nende gevækster øverst. Et tredje sted ses en

landskabskunstneriske værk i relief.51 jægerspris

iagttaget dog underordnet, og hele vejen rundt

irgrøn broncecylinder med små keramikhalvkug-

danner slottet baggrund for Wiedewelts steler

om Ingeniørhøjskolen er der en vedligeholdt pro-

ler. Eller man står over for en rødlig motor med

i park og skov. Men slottet er fysisk og mentalt

menadesti.

gullige gummislanger. Et skærvebeklædt kera-

på større afstand af Wiedewelts værker end In-

På afstand fremstår Ebbesens 5kulpturdepoter

mikæg på en sokkel viser sig endnu et sted,

geniørhøjskolens bygninger, der står frontalt

som en struktur, og dette indtryk forstærkes, når

mens et højt ovalt spejl lader sig identificere al-

som et fort over for (og oven over) Torben Ebbe-

man nærmer sig. Bestiger man græshøjenes

lerede ved foden af den næste høj.

sens 5kulpturdepoter.

stejle flisetrapper, kan man iagttage de andre

En cylinder med plastikstof er -ligesom en bam-

Trods visse lighedstræk med Wiedewelts værk i

højes skilderhuse fra deres eget niveau. Samti-

busskulptur, der er blæst ned - ved at forvand-

Jægerspris har Ebbesens 5kulpturdepoter deres

dig fornemmes det landskabelige mellemrum

les til ruin. Også et cylindrisk glas med væske og

helt egen karakter. Ebbesens identiske huse og

mellem græshøjene. For et øjeblik skabes en in-

skulpturelle formationer angribes af tiden. Til

græsklædte høje danner et klart geometrisk

timitetsfølelse, som ellers erfraværende i såvel

gengæld er nogle fotografiske portrætter på cir-

mønster og er tilsyneladende overskuelige 6 Al-

byggeri som omgivelser.

kelplader helt ubeskadigede på indervæggene

ligevel ses de sjældent på en gang. I stedet bliver vandringen mellem de enkelte depoter, op

Oppe på højene kan man se ind i de enkelte

i et depot. Og det depot, som altid har været

skulpturhuse. Med varsomhed - græshøjen er

tomt Glg fremviser skilderhusets indre rum, ser

og ned ad trapper og rundt på smalle afsatser

høj og stejl- bevæger man sig rundt om skilder-

ud til at være rengjort for nylig.

øverst oppe, afgørende for, om man afdækker

huset, hvis smalle ydervæg og stejle tag begge

Når skrøbelige kunstværker af skulpturel karak-

såvel den overordnede plan som det variable

er af skarpt foldet rustfrit stål. Husenes gavle af

ter befinder sig i hævede huse, som er gennem-

skulpturelle indhold.

perforeret stålplade lader skimte dele af de

trængelige for vind og fugt, for varme og kulde,

Titlens ubestemte flertalsform 5kulpturdepoter

skulpturelle materialesammenstillinger, Torben

er de udsatte. Situationen nødvendiggør et

lægger umiddelbart vægten på husene som ens

Ebbesen har overladt til vejr og vind i Ballerup.

kunststrategisk valg. Man kan enten lade vær-

containere - som gentagne rammer om vilkår-

Synsindtrykket afhænger af lysforholdenene. På

kerne forfalde og udstille dem som ruiner. Eller

lige skulpturindhold. Men også det, som faktisk
er deponeret i depoterne: skulptur-deponater-

en solbeskinnet sommerdag bliver det perfore-

- mere udbredt i vor tid - værkerne kan vedli-

rerede stålgitter som en skærm, der forhindrer

geholdes. Endelig foreligger den tredje mulig-

ne, har deres at skulle have sagt. Det overord-

klatreren i at overskue det enkelte depots ind-

hed, at skulpturerne ved passende lejligheder

nede landskabskunstneriske værk - huse, høje,

hold. Faktisk ser man mere af depoternes ind-

fjernes og udskiftes med andre. Sidstnævnte

struktur - tilføjes både dybde og dramatik, når

90.
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indholdet i de enkelte huse blotlægges. Værk-

Der er ikke grundlag for indsigelse. Kvinden går

tilegnelsen fortættes i den kropsligt krævende

hver dag tur med sin mand og deres hund i de

bevægelse - op og ned, hen og rundt, frem og

ellers mennesketomme landskaber (organiske

tilbage. Og uden at falde ned undervejs.

og forstenede) ved Ingeniørhøjskolen. Som teknologiske bistader, man ikke umiddelbart nær-

LIVET OMKRING HUSENE

mer sig ad de stejle trapper, står Ebbesens depoter på deres piedestalagtige høje og skaber

Ingeniørhøjskolens egne bygninger er utilgæn-

modvægt til Ingeniørhøjskolen. 7 Kvinden anta-

gelige denne sensommereftermiddag. Alle døre

ger, at depoterne, som hun måske er urolig for

er aflåste; kun et par vinduer står åbne på før-

at klatre op til, er funktionelt begrundede. Hun

ste sal, som var de glemt i ferien. Når man ser

formoder derfor, at stålhusene, hvis indhold er

ind, står stolene på bordene i klasselokaler, labo-

usynligt nedefra, rummer videnskabelige måle-

ratorier, sågar i kantiner og hall. Bygningskom-

stationer.

plekset er ikke bare mennesketomt uden for åb-

For en kunstturist på rejse langs de københavn-

ningstid (om aftenen og i weekenden), men

ske ringveje fremtræder 5kulpturdepoter som

også på visse årstider. Hele institutionen ser for-

en enhed af landskab, huse og indhold - en en-

ladt, om ikke efterladt ud.

hed, der står over for Ingeniørhøjskolens mere

Vissent græs stikker op mellem fliserne i ind-

end 400 meter lange, aflåste bygning.

gangsområdernes belægning ved parkerings-

Begge opfattelser er mulige, og det er blot end-

pladserne samt på terrasserne over Torben Eb-

nu en kvalitet i værkets forhold til sine rammer.

besens skulpturlandskab. Kun få mennesker vi-

Som støttepunkter for bevægelse, blikke og tan-

ser sig. En mand passerer Ebbesens 5pace Trap

ker yder Ebbesens 5kulpturdepoter et billed-

på vej til sin bil - den eneste på parkeringsplad-

kunstnerisk bidrag til forstadens landskaber.

sen; han låser sig ind og kører væk. Senere forlader to kvinder hovedindgangen og styrer uden
om pergola og vandskulptur mod hver sin parkeringsplads. En enkelt mand forlader en sideindgang og sætter sig omgående ind i sin bil.
Der er dog også mennesker, som tilsyneladende er ude at opdage stedet. Et ungt par - fremtidige studerende? - går fra hovedindgangen
ned til bygningskompleksets ende og forsvinder
om hjørnet. Vil de nå om til Ebbesens 5kulpturdepoter? Herfra kommer et midaldrende par
med hund. jeg spørger, om de har været forbi
skulpturværket på byggeriets landskabsside.
"Nå, målestationerne?", svarer kvinden. jeg beskriver 5kulpturdepoter for at gøre det klart,
hvad jeg hentyder til. "jamen, de fungerer som
målestationer", insisterer hun.

--.....-

St.ed 30

» Det er hensigten at skabe et værk, der tilfører

Skulpt urdepoter

samhørighed med stedets praksis. Værket skal

Ingeniørhøjskolen i København,

på en gang kunne fremstå som selvstændigt og

Ballerup, 1994

som tilføjelse. De elleve skulpturdepoter er for-

det samlede anlæg en særlig dimension, men
også en udvidelse, der signalerer relevans og

delt i et rombe-formet grid, der udspringer af sigEn af de større ubrudte bygninger i dansk arki-

telinierfra de bagvedliggende bygningskroppe,

tekturhistorie befinder sig i erhvervskvarteret

der forskubber og forskyder sig i det kuperede

Lautrupvang i Ballerup. Her hører Ingeniørhøj-

og landskabelige terræn. Skulpturarealet dan-

skolen i København hjemme. Over 450 meter

ner bindeled mellem et græsningsland for får og

ligger en bygning på kanten af et faldende ter-

de græsvolde og plateauer, der landskabeligt

ræn, som indtil ~980 var landbrugsland og sta-

knytter an til skolens arkitektur. Skulpturarealet

dig har betydelige landskabelige kvaliteter, mar-

dækker et område på ca. 2500 kvadratmeter.

keret af stiforløb og ved friholdelse for bebyg-

5kulpturdepoterer udført i industriens og natu-

gelse. Ud over skulpturværker ved såvel hoved-

rens materialer. Elleve stejle og græsbeklædte

~5

~6)

har Tor-

keglestubbe, hver af 3 meters højde, bærer el-

ben Ebbesen under titlen Skulpturdepoter an-

leve huslignende strukturer, der ligeledes er 3

som vestindgang (se stederne

og

lagt et sofistikeret system af jordhøje, elleve i

meter høje og har en kvadratisk grundplan. De

alt, med lige så mange og lige høje stålhuse på

er alle identiske og konstrueret i rustfri ståI-pro-

toppen. I disse stålhuse skjuler sig skulpturele-

filplader. Forcerer man trapperne, der med me-

menter af forskelligste art. De anes i dagslys,

get høje trin fører op til hvert depot, og ser gen-

men siges at træde frem, når mørket falder på,

nem de perforerede og halvbueformede stålpla-

og lyset i skilderhusene tændes. Måske er sko-

der, ser man ind på elleve forskellige skulpturin-

lens ansatte og studerende da gået hjem, mens

stallationer med hver sin ikonologi. De kan op-

kunst og landskab synes at rette en appel til for-

leves som helligdomme med rekvisitter til ihu-

bipasserende.

kommelse af de nødvendige guder, såvel åndelige som tekniske. Der åbenbares verdensbilleder, hvis universalitet ligger hinsides enhver kategorisering, og som derfor tillader henvisninger
såvel til kunstkammer som til kvantemekanik,
men også til ren skurrilitet eller monstrøsitet. I
skumringen og natten igennem skal Skulpturdepoter stå som lysende prismer i landskabet, da
de indefra er illuminerede og tilkoblet skolens
belysningsanlæg. Der er plads til 33 skulpturdepoter på engen, som strækker sig fra skolens
bygninger til detfredede moseterræn bag dem.
Der er kun budget til at opføre elleve. "Landsbyen" er reduceret til en "forlægning", som endnu
venter på nye besættere. « TE

Finansieret af Statens Kunstfond og Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger, København. Materialer: Skulpturinstallationerne er udført i materialer såsom olie, bambus, bronze, aluminium, nylon, kobber, glas, svovl, porcelæn, bark, granit, fenolpapir, silikone, lys og beton. Samarbejdspartnere: Statens Kunstfond, København; Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (SFOU), København; PLH Arkitekter A/S, København; Rådgivende Ingeniører F.R.1. Erik Jørgensen.
København; Landskabsarkitekt MAA Svend Kirkegaard, København; Smedefirmaet Curt Auhagen, København.
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