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Dette værk stiller skarpt på den nyeste danske ved at samle 10
bygningsmonografier udgivet i perioden 2018-2022, som hver
sætter fokus på et tema, der har præget arkitekturdebatten over
de seneste 10 år.
Bogen kommer vidt rundt i landet og præsenterer både en række
ikoniske bygninger som Vadehavscentret af Dorte Mandrup,
LEGO House af BIG, Moesgaard Museum af Henning Larsen,
Hammershus Besøgscenter af Arkitema/Harlang, Axel Towers af
Lundgaard & Tranberg og Cobes The Silo – og en række yderst
vellykkede værker af mindre tegnestuer som Praksis’ Forskerboliger i Carlsberg Byen, SLETHs kontorbygning Sonnesgade
11 i Aarhus, NORDs Center for Kræft og Sundhed på Nørrebro
og Johansen Skovsted Arkitekters projekt til fuglereservatet
Tipperne. Blandt bogens temaer finder man bl.a. transformation,
urbanisme, brugerdreven innovation og bæredygtighed.

Yderligere information og kontakt

”Det er min påstand, at der aldrig har været større stilistisk
diversitet i dansk arkitektur end nu. Med bogen gives et portræt
af nogle af tidens mest toneangivende tegnestuer, der på hver
deres måde forvalter – eller bryder med – den danske designtradition. Det gør de med afsæt i metoder og designideologier,
der repræsenterer meget forskellige forståelser af arkitekturens
mål og midler. Det giver et tidsbillede af en branche, der i de
kommende år vil gennemgå store forandringer,” fortæller
forfatteren Kristoffer Lindhardt Weiss.

For bestilling af presseeksemplarer,
pressefotos og kontakt til forfatteren,
kontakt venligst presseansvarlig Mette
Wibeck på +45 4075 3476 eller
mette@strandbergpublishing.dk.
Pressekit med fotos på
www.strandbergpublishing.dk/presse

De udvalgte projekter formidles gennem interviews, essays og et
rigt billedmateriale bestående af tegninger og nyoptagne fotos
af arkitekt og fotograf Rasmus Hjortshøj. Tilsammen danner
bogen et tværsnit af de mest kompromisløse og innovative
bygningsværker i den danske arkitekturs nye guldalder.
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Om forfatteren
Kristoffer Lindhardt Weiss (cand.mag. i filosofi fra Københavns
Universitet og Sorbonne i Paris) er arkitekturskribent og
direktør i Arkitektens Forlag. Han har bl.a. været tilknyttet
Information og Politiken samt skrevet flere bøger om arkitektur.
I 2016 var han kurator af den danske pavillon på Venedig
Biennalen for Arkitektur sammen med Boris Brorman Jensen.
Som partner i tegnestuen EFFEKT vandt han desuden Den
Gyldne Løve på Venedig Biennalen for Arkitektur i 2006.
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Ny Dansk Arkitektur udkommer også i engelsk udgave.
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