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Projektforslaget med titlen: Farvernes Plads – Folkets Palads vandt Gernes-fonden og Copenhagen
Contemporarys idékonkurrence i 2021 om at udforme fremtidens Palads.
Farvernes Plads – Fremtidens Palads blev præmieret af Hovedstadens Forskønnelse i 2021 og har
nu opnået endnu en anerkendelse ved at blive udvalgt til at blive præsenteret på Oslo Architecture
Triennale 2022, som har temaet Mission Neighbourhood.
Triennalen åbner torsdag d. 22. september, 2022.
Farvenes Plads - Folkets Palads er et både radikalt og poetisk forslag, der løser en række
udfordringer på stedet:
- Det bevarer Poul Gernes’s udsmykning
- Det omdanner Palads fra biograf til et Folkets Palads
- Det skaber rum for fremtidens biograf
- Det definerer et nyt byrum omkring Palads
Palads og det omkransende byrum rummer en unik mulighed for at skabe et folkeligt og markant
offentligt rum midt i København, som ikke er defineret af økonomiske interesser, men skabt til at
kunne rumme liv og aktiviteter i alle skalaer fra mødregrupper og digtoplæsning, over fodbold og
skate-boarding, til kajakpolo, dyrskuer, kunstudstillinger, kæmpebryllupper, koncerter mm.
Fremtidens Palads - og plads - skal skabe liv og leben, hvor der i dag er øde, vindblæst og
mennesketomt og dermed blive en driver til at skabe et attraktivt byrum i centrum af København,
som man har lyst til at leve og opleve, som en hyldest til borgerne og byen, farverne og folket.
På vegne af projektgruppen, Lauge Floris og Aslak Vibæk.
Team
Farvernes Plads – Folkets Palads er skabt af et tværfagligt team, bestående af:
Atelier for Byers Rum / Knud Aarup Kappel (Arkitekt MAA) + Lauge Floris (Arkitekt MAA)
AVPD / Aslak Vibæk (Kunstner) + Peter Døssing (Kunstner)
DSA ARK STUDIO / Nils Jeppe Hansen (Arkitekt MAA) + Jørgen Beck Taxholm (Arkitekt MAA)
Olivia Toftum (Cand.mag)

Mere info
http://www.avpd.net/FarvernesPlads_FolketsPalads_2021.html
Billeder, pressemeddelelse, originalt forslag mm.
https://drive.google.com/drive/folders/1rfWDn-LdQYDBNsOp1TVuXVUZZ-YuJLIW?usp=sharing
Kontakt
Presseansvarlig Lauge Floris: +45 21744257 / lauge@knudaarupkappel.dk
Alternativt: Jørgen Taxholm +45 31430448 eller Aslak Vibæk +45 28122427

