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HVAD NU 
HVIS PALADS 
BARE VAR 
ET MALERI?

Ny pirat-
konkurrence har 
et overraskende 
vinderforslag til, 
hvad man kan 
stille op med Poul 
Gernes ikoniske 
1980er-bemaling

Modellen af vinderforslaget viser alle 
dets lag: Den overdækkede Palads-
plads, den underjordiske biograf og 
drømmen om »nattog til Lissabon«. . 
Fra: København, kærlighed og 
candyfloss, Copenhagen 
Contemporary

LLakridskonfekter og lyserøde vægge byder 
den besøgende velkommen i Copenhagen Con-
temporary, hvis man altså er taget derud på 
Refshaleøen for at se, hvordan fremtiden for 
biografen Palads måske kan se ud.

Poul Gernes´ ikoniske 1980er-lakridskon-
fekt af en bygningsbemaling har for længst 
fået det lidt inflationsramte statusmærkat »iko-
nisk« klæbet på sig.

Problemet er bare, at den bygning, der lig-
ger bag al malingen, ikke dur som biograf – og 
at bygningen, hvis man skal være ærlig, ikke 
er værd at bevare.

»København, vi har et problem,« får man 
lyst til at rapportere – og ikke bare ét.

Det er for det første et problem, at biogra-
ferne generelt skal kæmpe meget hårdt for at 
lokke folk indenfor.

De skal hele tiden kunne tilbyde det bedste 
og vildeste og skal derfor i dag i højere grad 
end tidligere have praktiske fabriksagtige byg-
ninger at bo i. »Filmpaladser« er ikke i så høj 
kurs længere, for filmenes mytologi foregår 
for tiden mest på Instagram og IMDB.

Vi har også det problem, at Københavns 
vokse værk også har givet byens storhedsvan-
vid og konsekvensblinde planlægning vokse-
værk. Med andre ord kan ingen investor – som 
i ingen – lade en så stor og dejlig grund som 
Palads-grunden ligge uden at få lyst til at rive 
den dumme biograf ned og bygge vanvittigt 
kostbare kontorlokaler og ejerlejligheder i ste-
det for. Man vil så putte lidt street food og en 
biograf eller to ind i stueetagen som socialt 
figenblad, men det korte af det lange er: Pa-
ladsgrunden er alt, alt, alt for værdifuld til at 
få lov til bare at blive liggende. I øjeblikket lig-
ger der i offentligheden to forslag til diskus-
sion:

Et af forslagene ligner, at det er tegnet på 
en robotfabrik i Singapore, og er stort som et 
bjerg. Dette forslag vil rive Palads ned, over-
dække banegraven, bygge fire 100 meter høje 
tårne og så naturligvis lave de teatre og restau-
ranter, der skal til for at få medvind på rådhu-
set. Desuden har vores alle sammens yndlings-
arkitekter fra BIG lavet et forslag, der også fjer-
ner Gernes og det hele, etablerer en serie spek-
takulære biografer under jorden og bygger et 
70 meter højt kontortårn – dog uden at over-

dække banegraven. Et hårdt og temmelig uin-
spireret forslag, hvis man skal vurdere det på 
de visualiseringer, der er offentligt tilgænge-
lige.

Hvad skal vi gøre? Det er som at skulle væl-
ge mellem pest og covid-19 – er der ikke en 
tredje mulighed? Jo, det er der. Der er altid en 
anden vej at gå, og her kommer selveste Poul 
Gernes og den fond, der er oprettet i hans navn, 
ind i billedet. Det er nemlig så karma-agtigt 
pudsigt, at Gernes siden sin død kun er blevet 
mere berømt, end han var i sin levetid.

Hans sociale og uformelle, men farvestrå-
lende kunst er i den grad post til tiden for Gre-
ta Thunberg-generationen, og hvor mange må-
ske havde regnet med, at overflittige Gernes 
ville forsvinde ned i glemslens mørke, er han 
i dag en international superstar, der vises på 
Art Basel og forhandles af det überhotte gal-
leri Nicolai Wallner. Der er med andre ord pen-
ge i Gernes for tiden.

Hen over sommeren udskrev udstillings-
stedet Copenhagen Contemporary i samar-
bejde med Gernes-Fonden en åben idékonkur-
rence om, hvad man kunne gøre ved Palads. 
Eneste krav var, at forslagene skulle inklude-
re en biograf, og at de skulle bevare Gernes’ 
oprindelige bemaling på den ene eller den an-
den måde.

Der indkom 26 forslag, og for tiden kan man 
altså på Copenhagen Contemporary se dem 
alle på en fin udstilling, der også rummer en 
spændende præsentation af nogle af Gernes 
oprindelige skitser til bemalingen og en lille 
serie værker som eksempler på mandens vidt-
favnende og eksperimenterende produktion.

Konkurrencens præmiesum på 50.000 kro-
ner var doneret af Mads Nørgaard, og det er 
måske ikke så mange penge for et stort arki-
tektfirma i dag, men alt i alt må man sige, at 
det er meget skuffende, at ingen af vores sto-
re, berømte tegnestuer har haft lyst til at del-
tage.

Der er en hel del enkeltarkitekter, der har 
sendt noget ind (allesammen fejlagtigt betit-
let MMA på udstillingens skilte. Det hedder 
MAA, Medlem af Akademisk Arkitektforening), 
men i det store og hele er konkurrencens bre-
de resultat særdeles magert.

Arkitektforeningen har ellers i årevis kæm-
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derforslaget en storslået underjordisk biograf 
med adgang fra den samlede plads, forslags-
stillerne lader opstå mellem Palads og Tivoli.

Pladsen bliver struktureret af en serie Ger-
nes-»skydeskiver«, der i nogle tilfælde funge-
rer som bænke, i nogle som vandkunst, og i 
sin største repræsentation som spektakulær 
nedgang til den underjordiske kæmpebiograf, 
der etableres under jorden, under Palads  og 
med udsigt til banegraven. En helt ny, original 
urban oplevelse, der ganske ubesværet spiller 
videre på det cirkeltema, der allerede er så 
stærkt anslået på stedet med Cirkusbygnin-
gen, Axel Towers og Mogens Møllers spejlbas-
sin.

Endelig foreslår vinderforslaget, at der under 
det hele etableres en togperron til »Nattog til 
Lissabon« – en sjov nok idé, men teknisk og øko-
nomisk fuldstændig helt og aldeles urealistisk.

Det er vinderforslagets andre ideer imidler-
tid på ingen måde, og jeg vil derfor på alle må-
der ønske både vinderne og København til-
lykke med forslaget. Jeg håber, at nogen fra 
rådhuset finder ud på Refshaleøen, og helt 
generelt er det bestemt værd at slå et smut 
forbi Copenhagen Contemporary og se alle 
forslagene og især Gernes, som man aldrig bli-
ver træt af.

København, kærlighed og candyfloss
Copenhagen Contemporary. Til 24.10

pet for at få udskrevet flere af den slags små, 
åbne konkurrencer, og derfor er det lidt be-
skæmmende, at standen ikke i højere grad bak-
ker op om det fremragende initiativ.

Heldigvis kom der et enkelt godt projekt ud 
af forløbet – og det projekt vandt da også helt 
fortjent noget, man kun kan kalde en meget 
overlegen sejr.

Det vindende forslag er udarbejdet af en 

gruppe, der rummer både arkitekter, billed-
kunstnere og en enkelt cand.mag. i litteratur-
videnskab: AVPD/Aslak Vibæk og Peter Døs-
sing, DSA ARK STUDIO /Nils Jeppe Hansen og 
Jørgen Bech Taxholm, KAAK/Knud Aarup Kap-
pel og Lauge Floris Larsen og cand.mag.  Oli-
via Toftum. Tilsammen har de mange men-
nesker fundet frem til et hovedgreb, der med 
ét slag løser og lukker al diskussion om Palads’ 

fremtid. Tilsammen har de mange mennesker 
fundet frem til et hovedgreb, der med ét slag 
løser og lukker al diskussion om Palads’ frem-
tid.

De tømmer simpelthen bygningen for alt 
indhold. Kun en skal med Gernes’ værk vil stå 
tilbage, og vinderne foreslår så, at den resul-
terende »ruin« afstives og overdækkes med 
glas, så byen derved får et nyt, offentligt halvt 
indendørs uderum. En frizone, hvor sensom-
meren varer lidt længere, hvor foråret kom-
mer lidt tidligere, og hvor byens borgere kan 
lave alle mulige aktiviteter, der kræver lidt ly 
og læ: Loppemarkeder, asfaltballer, udstillin-
ger – alt muligt. Det bliver en udfordring med 
hjemløse og andre af gadens løse fugle, men 
hvis man nu tager jahatten på, så er der man-
ge gode ting ved det greb.

Selvom jeg som arkitekt er lidt trist over at 
se en bygning blive taget »ud af brug« så at si-
ge, og selvom vinderforslaget på en måde re-
ducerer Gernes værk (fordi det jo er et stykke 
»bygningsintegreret kunst«), så er det lidt af 
et columbusæg, at projektet koncentrerer be-
malingen til at være netop et værk. Et stort 
maleri og ikke andet. Dermed stopper alle dis-
kussioner om bygningens underlødighed, og 
vi kan i stedet koncentrere os om at hylde den 
store farvemester Gernes.

Ud over det nye overdækkede »Palads-torv« 
i den dekomissionerede bygning etablerer vin-

I snitmodellen her ser man nedgangen til den nye underjordiske biograf.
Fra: København, kærlighed og candyfloss, Copenhagen Contemporary.


