VOLA LEGAT
15.000 kr. til Kimmernaq Lyberth og Bodil Sofia Hemgård for
projektet Urban Development of a New Subdivision in Nuuk
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Landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson skriver på et tidspunkt, at der
findes bygninger, som ligger smukt i landskabet, fordi vi forstår den
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sammenhæng de indgår i. Legatmodtagerne viser med deres
afgangsprojekt, at byer også kan ligge smukt i landskabet.
Uden at opgive traditionelle byplanlægningsdyder foreslår
legatmodtagerne et nyt byområde i Nuuk, som synes at være vokset ud af
det helt særlige kystlandskab på Grønlands vestkyst. Den grønlandske
natur, i form af smeltevand, vind, sollys og ikke mindst det
allestedsnærværende kystterræn, er på overlegen vis indlejret i projektets
DNA.
Det har ført til præcise og til tider overraskende bebyggelser, der eksplicit
forholder sig til konteksten på forskellige måder. Det kommer klart til
udtryk i bebyggelser, der enten ligger på et plateau, for foden af et terræn
eller langs med en kyststrækning, hvilket i sig selv er prisværdigt. Men
byliv udfolder sig som bekendt mellem husene, også i Grønland, og
projektets store styrke ligger i at kombinere en grundlæggende respekt for
den helt særlige kontekst og forslag til nye bebyggelser med
frembringelsen af en række offentlige og semioffentlige byrum, der
gentænker Nuuks udeområder. Fra at indeholde en meget klar opdeling
mellem privat og offentlig, bliver der i projektet etableret en lang række
mellemzoner, der – for Nuuks vedkommende – fungerer som nye
udendørs mødesteder.
Legatmodtagerne demonstrerer således en overbevisende beherskelse af
en lang række facetter inden for planlægning og bydesign. Det kommer til
udtryk i et imponerende kortlægnings- og tegningsmateriale.
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Med projektet Urban Development of a New Subdivision in Nuuk
modtager Kimmernaq Lyberth og Bodil Sofia Hemgård et Vola Legat på
15.000 kr.
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