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14 ARKITEKTEN 02Space Girls

Kunstnergruppen Spacegirls (bestående af arkitekterne Cisse Bomholt Christiansen og  
Elisabeth Gellein) har udviklet det stedsspecfikke kunst- og arkitekturprojekt Gentle  
Hunting, Heavy Softness, der foregår i kunst- og naturparken Deep Forest Artland i vest-
jyske Kibæk. De er i gang med projektets første del – forskningsfasen.



Foto: Hampus Berndtson

Kort 15Marts 2021

Værket Gentle Hunting, Heavy Softness er inddelt i tre faser – 
forskning, konstruktion og dialog. I forskningsdelen udvikler 
Spacegirls nye materialer, i konstruktionsdelen skal de bygge en 
blivende pavillon i skoven, og den afsluttende dialogdel samler op 
på projektets tematikker og erfaringer i en bog.

 I den nuværende forskningsdel eksperimenterer Spacegirls 
med, hvordan de kan benytte skovens ressourcer til at skabe et nyt 
facademateriale. Her har de, i samarbejde med bl.a. Teknologisk 
Institut, udviklet facadeelementer, der består af lokale sand- og 
grustyper samt okker fra skovens åløb og cementtypen FutureCem. 
Ud over lokale materialer så er elementerne også produceret i sko-
ven, og nogle af dem er støbt direkte på jordbunden (se foto s. 18).

Eksperimenterne har udmøntet sig i tre pavillon-fragmenter 
(se fotos s. 14 og 17), der er opført i skoven 1:1 og lige nu testes af 
skovens klimatiske forhold.

 Pavillonen, der forventes at stå færdig i efteråret 2021, skal 
beklædes med facadeelementer, der er udviklet i værkets første 
fase. Den bliver ét blandt ca. 70 værker, der kan opleves på den 3,5 
km lange kunstrute i den vestjyske skov.  LAM
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CARE KOLLEKTION
. . .

FROST CARE er en kollektion af care-produkter der forener funktion og æstetik i et.

Kollektionen er designet af Bønnelycke mdd og er en del af NOVA2-serien. Udvalgte produkter 

leveres i de ni FROST-finishes: Brushed Stainless, Polished Stainless, Brushed Copper, 

Polished Copper, Brushed Gold, Polished Gold, Brushed Black, Matt Black og Matt White. 

Få mere inspiration på frost.dk



Facadeelementer støbt direkte i skovens jordbund. Fotos: Spacegirls
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Den rette dør bliver åbnet og en ny 
karriere tager sin begyndelse. Tænk 
hvilken betydning en dør kan have.

Vi fremstillede vores allerførste dør, 
så den kunne modstå brand. Det var 
i 1942. Siden har hver eneste dør, vi 
har udviklet, haft et vigtigt formål. At 
stoppe tyve, støj, eksplosioner, skud, 
brand og giftige røggasser. At øge 
trivslen og trygheden i boliger og på 
skoler, på hoteller og arenaer.  
At redde liv. 

Vores døre har et tydeligt formål og 
det har vi også. At hjælpe dig med det, 
du har brug for, for at få den rette dør 
til dit projekt. For er der noget, vi har 
lært gennem årene, så er det, at døre 
ikke altid er så ligetil, som de ser ud. 

Det er derfor, vi altid kun har 
haft fokus på døre. Det kræver 
engagement og nysgerrighed for at 
skabe døre, som gør en forskel.

Læs mere på daloc.dk
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