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Arkitekterne skræddersyr./øsninger, der bringer biblioteker ind i frem-
tiden.

Af Gitte Frausing I Børn & Bøger, nr. 7, 2011 bragte vi en
artikel fra læringscentret på Digeskolen i
Højer, der med sin unikke indretning gi-
ver gode betingelser for arbejdet i fremti-
dens læringsunivers.

Artiklen har affødt stor interesse for at
høre mere om arkitekterne bag indretnin-
gen, og derfor følger her lidt information
om Tegnestuen Wemakespace, som er den
kreative "bagmand".

Alt i læringscentret på
Digeskolen er "klappet
ud af facon" og ind i nye
former af arkitekterne.
Læs mere om [irmaet og
se flere billeder på www.
wemakespace.dk. Foto:
Paw Stryhn.

Inspireret af naturen
Skrå er det nye ret // Farver er det nye hvidt.

Således kan man læse - naturligvis på
den forkerte led - i den lille pdf-folder om
biblioteksrum, som arkitektfirmaet lige
har udarbejdet og gerne sender et link til,
hvis man sender dem en e-rnail.

Når mønstre brydes, vågner hjernen op,
hævder arkitekterne i folderen, hvor de

også slår fast, at naturen er fyldt med for-
mer, og at verden ikke er firkantet. Derfor
skal rum og indretning heller ikke være
det, mener de.

Tegnestuen inspireres af naturens evne
til at tilpasse sig og lader med sine design
rum, former og farver udfolde sig i dyna-
misk sameksistens. Firmaet ønsker at gøre
op med kassetænkning og bryde kendte
mønstre. Målet er at etablere naturlige be-
vægelsesforløb og opholdszoner med høj
oplevelsestæthed.

Det gør de ved med udgangspunkt i det
enkelte rum og dets funktioner at skræd-
dersy sej l, møbler, skillemoduler, farvesæt-
ning, lys m. v.

Arkitekterne har erfaring med at skabe
rum på skoler og biblioteker og designer
med bevidstheden om, at biblioteks- og læ-
ringsrum skal understøtte fordybelse, kon-
centration og mødet mellem brugere, som det
hedder i folderen.

Tankerne kan flyttes
Filosofien bag arkitekternes design er, at
positive forandringer i omgivelserne fører
til at tænke kreativt og til ønsker om at
udforske forskellige muligheder. At man
ved at ændre rummet kan flytte tankerne.

På tegnestuens hjemmeside. der - helt
i tråd med firmaets ideer om opbrydning af
alt det kendte - er bygget futuristisk op på
en helt anderledes måde, end man er vant
til, kan man finde billeder fra de forskel-
lige rum, arkitekterne har haft fingrene i.

Så selvom man måske ikke har planer
om eller råd til at bygge om og/eller nyind-
rette her og nu, er hjemmesiden alligevel
et besøg værd, for den er en oplevelse i sig
selv og fuld af spændende inspiration.


