CREATIVE
INDUSTRIES

– en undersøgelse af det kreative
potentiale i Aarhus

Creative
Aarhus
Lektor Birgitte Geert Jensen
Studio Design
Arkitektskolen Aarhus
I efteråret 2011 arbejder vi på Arkitektskolen
Aarhus med Aarhus by som semestertema.
På Studio Design har vi valgt at fokusere på
‘Kreativ i Aarhus’ ud fra optikken: Aarhus har
landets højeste koncentration af udøvende
inden for arkitektur og design. Denne position
er af afgørende betydning for byens øvrige
erhvervsudvikling, fordi kreativitet og innovation i dag er helt uvurderlige konkurrenceparametre, både når det drejer sig om at udvikle
eksisterende virksomheder, tiltrække nye og
sikre erhvervslivet succes uden for landets
grænser.
Med denne publikation ønsker vi at undersøge
spændingsfeltet i de kreative miljøer i Aarhus
– fra spirende vækstlag til store internationale
forretningssucceser. Undersøgelsen giver et
indblik i Aarhus’ potentiale og de kreatives
egen tilgang til, hvordan Aarhus kan blive en
bedre og mere kreativ by.

Vi har derfor sat fokus på,
hvordan byen ikke blot
fastholder, men udvikler sin
position som kreativt kraftcenter. Hvordan udnytter vi
bedst byens enorme kreative
ressourcer? Hvilke initiativer
skal der til – og hvor skal de
komme fra?
Hvilke unikke muligheder
rummer Aarhus i sammenligning med andre store danske
og internationale byer, og
hvordan får vi Aarhus sat på
verdenskortet som levende,
sprudlende og innovativ by
for turister, borgere og virksomheder?
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“jeg kunne
godt tænke
mig, hvis
man som kommune
turde at lade ting
opstå, uden de havde
kontrol over det. At
man turde støtte
noget økonomisk
uden det i første omgang er målbart og
har et i forvejen
kendt resultat”

MADE BY MAKERS
design studio

Made by Makers sprudler af
kreativitet. På væggene hænger der en imponerende samling af udstoppede trofæer,
der kigger ud over tegnestuen.
Hos Made by Makers nydes de rå omgivelser, hvor
kreativiteten kan få lov til at
udfolde sig. ”At se kreativitet
inde i nogle kasser synes jeg
på ingen måde, er interessant.” siger Rikke og fortæller hvordan hun godt kunne
tænke sig en fremtidens by:
”En form for forsøgsby hvor

der undersøges og afprøves
nye måder at gøre tingene på.
En eksperimentel bydel hvor
virksomheder og studerende
kan prøve ting af og teste ting
in real life.”

og en borgmester, der kunne
tænke sig at gøre noget for
os. Sommetider kunne jeg
godt tænke mig, at vi lå i Sdr.
Uldum eller sådan noget.”

Aarhus har en uudnyttet kreativ masse: “Jeg tror slet ikke,
kommunen aner hvor stor en
kreativ masse, der er i Aarhus.” Der er et skel mellem
de kreative virksomheder og
kommunen.”Vi kunne godt
tænke os et klap på skulderen

Studioinfo:
Made by Makers er grundlagt
i 2004, beliggende i det gamle
slagterikvarter i Aarhus med
deletoilet i gården.

Rikke Ullersted,
Made by Makers:

—Risiko er
en god ting
på lang sigt.
—Det Kunne
være fedt
hvis det der
kendetegnede aarhus,
var mod.
—VI har den
gamle by,
vi skal da
også have
den nye by.

Lars fra CUBO:

Inde i CUBO arkitektstudio

“Byen skal stille nogle
krav til de virksomheder
der bygger i vores by – de
skal gøre noget for byen”

”Nogle gange
stikker lillebyen
sit ansigt frem.
Byen irriterer
mig fordi den
ikke udnytter
det kæmpe potentiale den har
af kreative uddannelser og
virksomheder”

Interview hos CUBO
Interview med Lars Juel Thiis
omhandlende kreativitet i
Aarhus, og hvad Aarhus gør
for at udnytte denne.

Cubo
Arkitekter
Der blev spurgt ind til CUBO-indehaver og
grundlægger Lars Juel Thiis’ holdning til emnet
“kreativitet i Aarhus” Debatten var indsigtsfuld
og interessant. Lars Juel Thiis fortalte, hvordan
de kreative instanser bruger hinanden, men at
byen ikke formår at udnytte dem. I stedet for at
udnytte og støtte kreativiteten som Aarhus-kendetegn mimer Aarhus andre steder, nogen gange
kan man ikke se skoven for bare træer. Lars Juel
Thiis kom med et eksempel fra Norge, som har
formået at indkorporere en arkitekturpolitik i
deres handlingsplan, så det æstetiske udtryk nationalt bliver højnet. Hvis arkitekturen og kreativiteten bliver prioriteret højere og kommer med
ind over offentlige projekter, vil livskvaliteten for
den enkelte borger også højnes og i sidste ende
vil det trække flere penge til byen. Aarhus skal
skabe sin egen identitet, en identitet der bygger
på de mange kreative tegnestuer og designere,
der er placeret i en så tæt vidensklynge, som de
er i Aarhus. Vi bliver nødt til at give politikerne
og kommunen nogle helt konkrete billeder i
hovedet, så de kan se effekten af en integreret
arkitektonisk politik. Det eneste det kræver, er en
arkitekt ind over de kommunale projekter, dét vil
resultere i en bedre by for alle.

CUBO Funfacts:
Cubo Arkitekter blev stiftet
i 1992 i Aarhus og holder
i dag til i Jyllandsgården i
Frederiksgade, som i 70’erne
til 90’erne fungerede som diskotek og spillested. Bl.a. har
de gamle betonkonstruktioner
dannet ramme om koncerter
med Pink Floyd, The Who og
Bryan Adams

ØST FOR PARADIS
Aarhus’ baggårdsbiograf

Øst for
Paradis
Øst for Paradis er en ukonventionel biograf, som
har fokus på at give publikum en anderledes oplevelse, ved at vise skæve og anderledes film med
et højt kunstnerisk niveau i hyggelige og intime
omgivelser.
Biografen blev grundlagt i 1978 og fik navnet
Øst for Paradis, fordi den ligger i Paradisgade.
Desuden var den første film, der blev vist i biografen, filmatiseringen af John Steinbecks roman
Øst for Paradis fra 1955.
Biografen består af fire sale, og der vises film
hver dag. Pladserne i salene er unummererede
for at understrege den uformelle stemning.
Biografen består yderligere af to cafeer, hvor
man kan nyde en kop kaffe og diskutere filmen
i stemningsfulde omgivelser. Der bliver jævnligt
afholdt alternative arrangementer med specielle
film eller koncerter, og så er der selvfølgelig
deres ‘tømmermand-søndage’, hvor de byder på
brunch og film, og hvor man må tage sin egen
dyne med og putte i de bløde sæder.
Med Øst for Paradis har aarhusianerne fået en
artcinema, som giver publikum en anderledes
måde at opleve film på. Det handler ikke kun
om filmen - men hele oplevelsen!

Hello Monday
Hello Monday er en kreativ
grafisk virksomhed, der har
kontorer i New York, Aarhus
og København. De specialiserer sig i at skabe visuelle
universer på tværs af digitale
og analoge medier.

Johanne Bruun Rasmussen:

”Bedre muligheder for udfoldelse
af kreativiteten i
byen, kræver billige kvadratmeter
til kunstnere, nyuddannede arkitekter
og designere”

Hello Monday

”Jeg synes egentlig at Aarhus
var en kreativ by i klassisk forstand, med et smuk rådhus og
en arkitektskole der uddanner
nogle af verdens dygtigste arkitekter og med Sculptures by
the sea. Men efter lanceringen
af deres nye identitet ser jeg
absolut ikke byen som kreativ
længere. De har valgt en 60 år
gammel typografi og spaceret
den som Bruuns Galleri eller
Bilka ville gøre i en reklame.”

Værkstedet
Ejvind viser rundt i
keramikværkstedet

Huset Aarhus
Huset som kulturinstitution, har eksisteret
siden 1972, hvor lokale ungdomsorganisationer
overtog det tidligere Aarhus Museums bygning
på Vester Allé. Den nuværende beliggenhed er på
Vesterbro Torv, og giver byens borgere adgang til
en række værksteder, der danner rum for kreativ
og kunstnerisk udfoldelse. De 1290 kvm er
udstyret med værksteder, hvor der kan arbejdes
med hhv. metal, træ, keramik, tekstil, foto eller
grafik og tryksager. Værkstederne fungerer efter
princippet “hjælp til selvhjælp”, og der er altid
vejledning at få hos Husets medarbejdere.

Ejvind Post
Ejvind er uddannet tømrer
og fungerer som vejleder i
Husets træværksted.

Hvem bruger
Huset?
Tusindvis af mennesker har
gennem årene haft glæde
af de åbne værksteder på
Vester Allé. Brugerklientellet
spænder bredt, fra både nye
og veletablerede kunstnere,
designere og fotografer - til
pensionister og studerende.
Især de studerende er rigt
repræsenterede på stedet, og
Huset tilbyder, i samarbejde
med det Lokale Beskæftigelsesråd, 3-6 måneders individuelt forløb på et af de åbne
værksteder. Dette kombineres
med afklaring og vejledning
til job og uddannelse. Kunstnere og udefrakommende
kulturinstitutioner kan med
desuden bestille produktioner ud af huset. Dette gælder
både for tryksager, men også
produktioner af inventar og
andre fremstillinger til udstillinger.
I år 2012 flytter Husets
værksteder igen. Denne gang
til Godsbanen i Aarhus for at
blive en del af kulturcenteret
der åbner dér.
Vi har besøgt en repræsentant
for Huset, Ejvind Post. Der
er én af de 7 fastansatte på
stedet. Han er, med sin baggrund som tømrer, bestyrer af
træværkstedet.

Er Aarhus en kreativ by? Hvorfor (ikke)?
Der er ihvert fald mange kreative mennesker i
Aarhus. Men forholdene for kreativ udfoldelse
er ikke optimale. F.eks. har huset været tæt på
at lukke år tilbage, da kommunen skar alvorligt
i den økonomiske støtte. Brugerne kæmpede
imod, og vi klarede den med nød og næppe.
Flytningen af Huset til Godsbanen er dog en
positiv prioritering fra kommunen, der kan skabe
nye muligheder. I de nuværende lokaler betaler
Huset selv lejen, men får tilskud hertil. I de nye
lokaler slipper vi for at betale husleje. Huset er
afhængigt af frivilligt arbejde, og har lige nu 15
frivillige. Der er kun økonomi til 7 ansatte, det er
13 færre end tidligere.
Er din virksomhed (positivt) påvirket af at ligge
i Aarhus?
Huset ligger meget centralt placeret i Aarhus,
hvilket betyder at vi er tæt på flere uddannelsesinstitutioner, der derved har gavn af stedet. Huset samarbejder her bl.a. med arkitektskolen og
Kaos Piloterne. Jeg har desuden også studerende
der kommer helt fra København, da de ikke har
lignende muligheder dér.
Kommunen har dog nedbarberet det årlige
tilskud på 4,7 millioner til 1,6 millioner. Men
vi har dog en forventning om en forbedring af
institutionen i forbindelse med at vi flytter ned
i Godsbanen. Der er en del samarbejde mellem
Huset og kommunen. F.eks. hjælper Huset til
med at bygge en stor installation, formet som en
fod, til Aarhus Kulturnat.

Huset på Godsbanen
Med de frivillige kræfter der
invisteres i Huset, håber vi at
vi kan signalere til kommunen
at det er værd at investere
i for dem. Vi har jo stillet
faciliteter til bl.a. vinderen af
FSC Design Award der er en
designkonkurrence for arkitektstuderende. Vinderen af
Designkonkurrencen om nye
møbler til Godsbanen, blev
også til her. Jeg er desuden
med til at lave elementer til

udstillinger, bl.a. på Jagtmuseet i Hørsholm med en Rum
46-kunstner. Dette gavner jo
også Huset. Nye kunstnere
og studerende har i det hele
taget mulighed for at prøve
en masse ting af her, og det
kan derved være et springbræt
eller opstartssted. Louise
Kragh, der sælger sine smykker igennem Politiken, er bl.a.
startet her.

“vi skal huske
at skabe plads
til bredden, det
skal ikke være
for pænt og
nøglechip-agtigt. Vi har et
kæmpe potentiale
af unge og
studerende. de
skal udnyttes”

Værktøjshylde på keramikværkstedet

Hvordan hjælper
Aarhus Huset?
Hvad skal der til for at kreativiteten får bedre
udfoldelsesmuligheder i Aarhus?
Bedre økonomiske bevillinger ville klart være
en forbedring, det er jo ikke gratis. Bevidstheden om hvor vigtig kulturen er, for byen
og borgerne, skal øges. Kunst påvirker hele
samfundet.
Hvad ville være et drømmescenarie for Aarhus?
I forbindelse med Godsbanen vil jeg ønske at
Godsbanen bliver et frit og åbent miljø - uden
for meget ”kommunalt” over det.
Hvad ville hjælpe DIN virksomhed?
Vi har et alvorligt behov for flere medarbejdere, og kvalificerede frivillige. Huset spiller jo
en vigtig rolle, da vi er med til at gøre kunsten
muligt. Ateliet (ler - og keramikværkstedet)
skal lukkes ned i forbindelse med flytningen
til Godsbanen. Det er ærgerligt da det er en
populær afdeling, men det er en beslutning
fra kommunen. Vi der arbejder her, kender jo
efterspørgslen, og vil gerne være med i beslutningen om hvad der skal drives videre.
På PR-området halter det også lidt, da det
drives af frivillige. Vi mangler en heltids
proffessionel PR-medarbejder til at gøre
Århus mere bevidst om Huset. Men PR er en
overskudsting som vi ikke har haft råd til at
bemidle.

Afsluttende kommentar fra
daglig leder, Ruth Morell:
Jeg ville foretrække at kulturen
værdsættes noget mere. Kommunen vil os det bedste, men
de skal øve sig i hvordan man
gør det i praksis. De manglende
midler til kulturinstitutionen
skaber en uværdig kamp, mellem menig mand og eliten.
Huset er for den brede befolkning. Vi ønsker at stedet skal
være for alle, både pensionister,
kunstnere og studerende. Der
er et kæmpe potentiale at hente
blandt unge og studerende, det
skal vi udnytte noget mere. Vi
burde desuden øge samarbejdsmulighederne mellem kulturlivet og erhvervslivet.
Med hensyn til flytningen til
Godsbanen, vil jeg håbe at
Huset kan forblive ”kaotisk”.
Vi skal huske at skabe plads til
bredden, det skal ikke være for
pænt og ”nøglechip-agtigt”. Det
skal være et produktionssted,
ikke et udstillingssted.

Diversitet,
mangfoldighed
og overraskelse
SYNES DU, AT AARHUS ER EN KREATIV BY?
Byen rummer kreative miljøer og kulturer, som
hele tiden popper op i nye former og med nye
navne, men … byen er ikke som sådan særlig
kreativ. Det er den simpelthen for velnæret til …

Margrete Bak er partner,
rådgiver og udvikler i netværksvirksomheden Karlbak. Hun
udvikler tilbud om rådgivning
og workshops, og er derudover
samarbejdspartner i en lang
række tilbud om iværksætteri og
entreprenørskab.

SYNES DU, AT AARHUS STØTTER OP OM
KREATIVE, NYSTARTEDE ERHVERV?
JA – når den understøtter bottom-up-initiativer,
men NEJ – så længe langt de fleste beslutninger
på dette område tages af en lille gruppe 50+’ere
fra institutioner. Der mangler diversitet, mangfoldighed, ”wildcards” og overraskelse i de reelt
besluttende organer.
HVAD SKAL DER TIL, FOR AT KREATIVITETEN
FÅR BEDRE UDFOLDELSESMULIGHEDER, OG
HVAD KAN KOMMUNEN GØRE?
Kreativitet skal først og fremmest udfoldes – ikke
støttes, så alle aktører, der ønsker styrket kreativitet skal UDØVE det, og ikke vente på at nogen
andre støtter det.

Hvad kommunen kan gøre?
– planlægge ud fra midlertidighed i stedet for udelukkende ud fra permanens/institutioner: stille midlertidige
grunde eller huse til rådighed
for selvbestaltede midlertidige
grupper, anerkende usædvanlige alliancer; Gøglerskolen og et ældrecenter? Eller
Ingeniørhøjskolen og Aarhus
Kunstakademi, eller Gruppe
38 og en it-virksomhed.
Kreativitet indeholder også
fejl – kan vi leve med det? JA,
det skal have højstatus at bevæge sig ”on the edge”. Problemet er ikke, at der bliver
lavet for mange fejl i Aarhus,
men at vi bruger for meget tid
på det forudsigelige, ligegyldige og fastlåsende.

MENER DU, AT KREATIVITETEN ER SYNLIG
FOR TURISTER/BORGERE, SOM IKKE ER EN
DEL AF MILJØET I FORVEJEN?
NEJ – turisterne ser en velordnet by uden spræl
eller overraskelse.
HVORDAN KAN KREATIVITETEN GØRES
MERE TYDELIG?
Overraskende byrum, kærlige forhindringer og
benspænd, lad uddannelsesmiljøer adoptere et
kvarter på skift, lad Musikkonservatoriet bruge
grundrytmen fra pilotteringer på havneområdet
til musikalske oplevelser, brug omvendte mentor-ordninger (en studerende som mentor for en
kontorchef etc.).

”Vi kan ikke
blive en kulturby uden at
være villig til
at prøve noget vildt. Ting
skal laves om
– om ikke andet så i 12 timer
som forsøg.”
Helle Rysholt,
projektleder for KulturNat Aarhus

HELLE RYSHOLT
Projektleder for
KulturNat Aarhus.

KulturNat
Aarhus
At være tovholder for et så omfattende et arrangement som KulturNat kræver en handlekraftig
og beslutsom kvinde. Og det er Helle Rysholt.
Sammen med 2 praktikanter og 15 frivillige fra
forskellige organisationer og foreninger planlægger hun op mod 220 små forskellige initiativer
rundt omkring i Aarhus midtby. For hende
gælder det om at gøre kulturen tydelig. Lad den
lille mand på gaden opleve den skjulte kultur,
der ulmer under overfladen. Blæs rådhustårnet
op i en skrigende farve. Åben dørene til Kunstakademiet, og lad musikanter spille i foyeren i
Aarhus Teater. Kultur betyder det dyrkede. Så
hvis folk finder folkedans, sport eller skulpturelt
møblement spændende, jamen så giv dem det.
KulturNat bør være en aften, hvor alt prøves af
udenfor hverdagens regi.
Problemet er, at mange virksomheder og foreninger er økonomisk presset og derfor ikke
prioriterer at støtte op omkring arrangementer
som KulturNat.
Helle drømmer om en bank med genstande, der
kunne anvendes ved forskellige arrangementer,
i stedet for altid at starte forfra. Hvad med at
smække nogle kroge i Domkirken så vi kunne
opsætte særlig belysning? Eller have 50 segl
på lager der kunne opsættes forskellige steder
i byen. Eller designede toiletvogne, der kunne
dekorere pladserne frem for at gøre dem grimmere? ”Vi kan ikke blive en kulturby uden at
være villig til at prøve noget vildt. Ting skal laves
om – om ikke andet så i 12 timer som forsøg.”

KulturNat Aarhus 2011:
Den 14. oktober i år afholdes
KulturNat 2011

”Angsten
for at fejle
er mindre
end I
København
—vi har
ikke samme
Selvhøjtidelighed”
Hans Peter Møller Andersen,
direktør i Aarhus Filmværksted.

Aarhus
Filmværksted
Aarhus Filmværksted har lokaler på Slagterigrunden, hvor
flere kreative virksomheder
har deres base. Slagterigrunden ligger for enden af Jægergårdsgade mellem byen,
banegården og havnen. Hans
Peter Møller Andersen, leder
af Aarhus Filmværksted,
mener, at Aarhus har potentiale for at blive noget særligt
– være en by, der oser og
damper af film og story telling.
”Aarhus har mulighed for igen
at blive den store filmby, som

vi engang har været, men
det kræver, at vi profilerer os
anderledes end København.
Vi skal dyrke den gode
fortælling. Gode teknikere og
instruktører har vi rigeligt af.”
Aarhus byder på en høj livskvalitet, hvor man finder mere
end blot finkultur, og
det giver gode forhold for de
kreative virksomheder, der kan
skabe sig et stort og
tværfagligt netværk. Dette
kreative miljø skal have gode

betingelser – for et kreativt
miljø er helt afgørende, hvis
man vil have kreative mennesker til byen.
Aarhus Filmværksted findes i
Jægergårdsgade 152, Aarhus C
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Et kreativt arbejdsmiljø

Designit
Samtale med Jakob Lenz Nørregaard, produktdesignleder, om ‘Creative Industries’ i Aarhus.
Designit er Europas største designvirksomhed.
De spænder bredt og beskæftiger sig med
industrielt-, service- og grafisk design.
Virksomheden består totalt set af 202 ansatte
fordelt i byer som München, London, København og Aarhus. Men de har deres rødder
begravet dybt i den jyske muld.
Er Aarhus en kreativ by og har det en positiv
værdi for din virksomhed?
Aarhus har en god tradition for et sprudlende
kreativt miljø, hvorfor det har en positiv værdi
for virksomheden, at have sine rødder i det
aarhusianske. Men som professionel virksomhed, der ønsker at ekspandere er byen for lille.
Hvordan kan man gøre omverden opmærksom
på det store kreative potentiale, Aarhus besidder
i form af at have Europas største fortætning af
kreative virksomheder?
Ifølge Jakob Nørregaard er byens kreative
virksomheder dygtige og skaber gode resultater, men de er ikke lige så kendte ude i verden
som københavnerne er det. Dels på grund af
byens størrelse, men også i høj grad på grund
af den jyske mentalitet. Generelt er jyder for
ydmyge og som resultat heraf ikke gode nok til
at brande sig selv og fortælle omverden, hvad
de kan. Lidt større armbevægelser ville klæde
byen. Denne betragtning gælder dog ikke
Designit, da de har formået at komme ud over
landets grænser.

Som Jakob Nørregaard ser det, ligger udfordringen blandt andet i at synliggøre de
kreative industrier i Aarhus. Her kan man lære
meget af at se på hvordan andre storbyer i
Europa brander sig – dog blot til inspiration,
ikke kopiering. Aarhus har nemlig brug for sin
egen kreative identitet. Her kan vi måske være
forgængere på bæredygtighed. Eller opfinde
en ny prestige pris som skaber interesse og
opsigt – ikke blot ude i den store verden, men
også i lokalmiljøet.
”Kun den kreative verden ved hvor stor et
potentiale der ligger i byen – vi skal være mere
synlige i nærmiljøet – også uden for Aarhus
Festuge.”
Kunne kommunen gøre noget for at fremme dette?
De kunne stille midler og ressourcer til rådighed, så der kan etableres et internt digitalt
netværk. Et sted hvor forskellige kreative virksomheder kan lave vidensdeling. Det skal være
et forum med en dagsorden og et tema, der
”tvinger” virksomhederne til at tage stilling.
Det skal udfordre og iværksætte initiativer,
samt skabe opmærksomhed blandt borgerne.
Dog er det vigtigt, at det ikke bliver påduttet,
men er tilgængeligt, når man ønsker.
Man kan undre sig over, at kommunen ikke
har større interesse i at udnytte og støtte det
store potentiale. Tænk hvad det kunne kaste
af sig, hvis stoltheden i lokalmiljøet voksede.
For eksempel kunne det smitte positivt af på
turismen.

365 dages kreativitet
En kreativt indspark til hver
eneste dag. Designit sendte
en kalender ud til deres
kunder, med et statement til
hver eneste dag i året.

”Hvis man kan
give aarhusianerne en stolthed
over det kreative miljø, har man
skabt base for at
resten af verden
kan få samme
opfattelse.”

Libratone
Beat wireless speaker – amlify
your freedom in style.

LYNfabrikkens café og butik
i Vestergade i Aarhus C

Jeppe Vedel:

”Kompetencer som
networking og videndeling kan være vigtigere end det håndværksmæssige i den
virkelige verden”

JEPPE VEDEL
Medstifter af LYNfabrikken
i Aarhus.

LYNfabrikken
Jeppe Vedel, medstifter af LYNfabrikken, mener,
at man kunne ønske sig, at Aarhus var mere
elitær. Som det er nu mangler byen fokus. Vi skal
satse hårdt på et område, som kan give genklang
ude i verden. Alle fuglene får lige meget at spise,
men der er ingen, der er mætte. På den måde kommer vi til at ligne Horsens og Vejle. Vi skal støtte
op omkring ildsjælene, så de ikke brænder ud,
før de brænder igennem.
På LYNfabrikken er netværket i centrum. Uden
det var LYNfabrikken ikke hvad det er i dag.
“Hvis man ikke fortæller, hvad man kan, ved
folk ikke, at den ydelse er der. Vi skal kunne dele
vores kompetencer.”
Kompetencer som networking og vidensdeling
kan være vigtigere end det håndværksmæssige i
den virkelige verden. Lad virksomhederne følge
eleverne på skolen, så de studerende bliver erhvervsklar og får oparbejdet et network løbende
med uddannelsen. Lad dem få en personlig
mentor, der kan guide dem ud.
Jeppe forslår at man ansætter én på kommunen,
der har ja-hatten på og støtter op, vurderer og
vejleder folk, som kommer ind med nye idéer.
Én der kender det interne system og assisterer
med de praktiske formaliteter. Foretningsgangen
bør simpelthen være lettere, når man skal stable
et arrangement på benene.

Du finder LYNfabrikken i
Vestergade 49B Aarhus C
Butikken og kaffebarens
åbningstider er:
Mandag – lørdag:
9.00 – 18.00

”Billigere husleje
tiltrækker kreative
mennesker.”

3PART

Simon Skafdrup, partner

3part er et multidisciplinært designhus med
fokus på samarbejde mellem forskellige kompetente medarbejdere, researchere, designere og
ingeniører. 3PART har eksisteret siden 1998,
har 15 medarbejdere og kontorer i Aarhus og
København.

Ønsket om samarbejder på tværs af fagligheder
er gældende i det kreative miljø i Aarhus. 3PART
nyder stor glæde af at netværke med andre brancher, i stedet for at isolere sig i en boble der kun
indeholder arkitekter og designere.

Mindre byer som Kolding er mere effektive og
handlingskraftige når det gælder om at fremme
de kreative miljøer. Dette afspejles eksempelvis
i projektet AND, der har været længe undervejs,
selvom det er noget byen har manglet i mange år.
Firmaet nyder godt af at være i Aarhus, i kraft
af de mange nye studerende fra Arkitektskolen
Aarhus der kommer med ny inspiration og nye
inputs til arbejdsprocessen.

Kontorfællesskab
“Vi kunne med fordel drage
stor nytte af at mødes på tværs
af tegnestuer og kompetencer.”

Er Aarhus
kreativ?
Jeg tænker ikke Aarhus som en kreativ by. Der er
meget sjældent kreative tiltag, såsom design- og
kunsthåndværkerudstillinger. Der er meget lidt
fokus på de ellers ret dygtige aarhusianske tegnestuer. Vi mangler et fælles forum, som f.eks.
et designcenter, hvor der kunne være ‘gå hjem
møder’, udstillinger, workshops m.m. Vi kunne
med fordel drage stor nytte af at mødes på tværs
af tegnestuer og kompetencer.
Jeg tror ikke, der er mange almindelige borgere,
der ved, at der faktisk findes rigtig mange dygtige designere og arkitekter i Aarhus.
Jeg har selv været med til at prøve at få Pakhus13
på havnen til at kunne være et sted man kunne
samle århusiansk/jysk design, men uden held.
Det ville være fantastisk, om turister og borgere
kunne se forskellige projekter udstillet af netop
århusianske/jyske designere/arkitekter i et fælles
hus, hvor der evt. også kunne sælges det bedste
af alt det gode kunsthåndværk, der også bliver til
her i regionen. En årlig designmesse ville da også
være kanon.

Rikke Frost
Uddannet ved Arkitektskolen
Aarhus i 2000. Sidder i kontorfællesskab ved Ingerslev
Boulevard.

Morten Lauritzen, partner,VE2:

”Vi skal ikke være
Berlin eller London,
men vi skal være
noget andet!”

En snak om hvad Aarhus betyder for virksomheden:
“VE2 arbejder primært i spændingsfeltet
omkring form og rum. I synergien mellem
indretning, møbel og produktdesign dyrkes
og bearbejdes idéer og nye potentialer.”
Tegnestuen har 4 år på bagen og består af 3
partnere, 1 ny fastansat samt en praktikant.

”Vi er nødt til
at tage ud i
verden og møde
vores kunder
i stedet for, at
sidde som en

provinsby med
nykker og regne
med at verden
kommer til os.”

Hvad får jeres virksomhed ud
af at ligge i Aarhus – kunne I i
princippet ligge hvor som helst i
Danmark?
Vi er glade for at have base i
Aarhus. Vi opnår, at potentielle kunder fra oplandet får en
“wau-oplevelse”, når de kommer til ”storbyen”. I denne
sammenhæng er det fint, at vi
kan vise dem det “nydelige”
Aarhus, ved for eksempel at
tage dem med ned til åen
og spise frokost. Den lokale
smed fra Nørre-snede vil nok
blive en smule forskrækket,
hvis han blev taget med til
’Mangfoldighed i Mejlgade’.
Men undergrundsmiljøet er
meget vigtigt for byen, da det

er der, hvor man kan blive
inspireret, og spare med andre kreative hoveder. “Godsbanen” har tidligere været et
miljø, hvor kreativiteten har
fået frit spil, men Kommunen
er nu ved at blank-polere og
gøre det mainstream. Aarhus
er for lille, der er mangel på
vandhuller, hvor kreative folk
kan rykke videre, når et sted
bliver poleret op!
Hvad skal der til, for at kreativiteten får bedre udfoldelsesmuligheder i Aarhus – kan vi bruge de
muligheder vi har endnu bedre?
Aarhus Arkitektskole danner
en fantastisk grobund for en
stor del af det kreative miljø

som opstår (og forhåbentlig
består) i byen. Som studerende er der rig mulighed for at
blive inspireret og dygtiggøre
sig via diverse foredrag, workshops etc. Som færdiguddannet risikerer man at blive
lullet ind i en lidt for navlebeskuende tilstand og kunne
i den grad godt bruge et udefrakommende kreativt indspark. Men desværre foregår
stort set alle arrangementer af
den slags i København. Det
ville være fantastisk, hvis man
kunne etablere et forum hvor
dette kunne gøres i Aarhus.

Thomas Overgaard Jørgensen,
Jonathan Ørnstrup, Thomas
Langvad jensen

Design
Partners
Design Partners er en kreativ, ung og ambitiøs
tegnestue der i 2005 blev etableret af Thomas
Overgaard Jørgensen, Thomas Langvad Jensen
og Jonathan Ørnstrup. Tegnestuen havde sin
begyndelse i Mejlgade, Aarhus – et sprudlende,
kreativt og karakteristisk område i Aarhus centrum. Idag er tegnestuen flyttet uden for centrum. På tegnestuen figurerer i dag 2 partnere
– af i alt 5 designere.
Tegnestuen beskæftiger sig med 3 hovedgrupper
inden for design: consumer, medico og industri.
Der lægges i designprocessen fokus på den gode
relation til kunden – det gode samarbejde, der
etableres på baggrund af kompetencer, engagement og troværdighed.
”Man behøver ikke have særlige designbriller på
eller være økologiske” – det er ikke dét der tæller. Det handler om personlighed og relationen
til kunden, siger Thomas Langvad Jensen.
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Et samarbejde mellem de forskellige tegnestuer
kunne fremme kreativiteten og give indblik i
designvirksomhederne – men ligeledes gavne
borgere og turister.

Thomas Langvad jensen, Design Partners

”Det kunne være fedt, at arbejde sammen om
udsmykning af f.eks. et venteområde og skabe
opmærksomhed omkring designvirksomhederne
i Aarhus”, siger Thomas Langvad Jensen

“Byen skal give lyst
til kreative ting”
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Aarhus er i besiddelse af en hel speciel ånd, som
i højeste grad er til stede i de kreative miljøer og
industrier i byen. En Aarhus-ånd. Et cafemiljø
– et kendskab til sine samarbejdspartnere og
‘konkurrenter’. Ånden stammer fra studietiden
på Arkitektskolen Aarhus, hvor en masse netværk
blev opbygget. Men kvaliteten i det kreative
miljø afspejler sig som sådan ikke tilbage til
byen. Kreativiteten syner ikke i bybilledet.

“der skal ske
noget nyt!
mejlgade skal
fungere som
netværksplatform.

Rethink
Mejlgade

ikke færdigudvikles af
kommunen.”

Da et entreprenørfirma
for fire år siden opkøbte
store dele af Mejlgade for at
omdanne det til et indkøbscenter, så Jonatan Marcussen
sig nødsaget til at give dem
et bedre alternativ. Han så
en idé i at bygge videre på
gadens kreative miljø i stedet
for at ødelægge det.

Det skal komme
nedefra – fra
brugerne, og

Jonatan ønsker at organisere
Mejlgadekvarteret i en brugerforening. Den skal fungere
som en netværksplatform for

kreative iværksættere; en form
for kontorfællesskab med
samarbejder på tværs af erhverv således at Mejlgade kan
beholde titlen som den mest
kreative gade i Danmark.
Samtidig har Jonatan et
ønske om at forgrønne gaden
og sammen med den frivillige forening Himmelhaven,
har han planer om at opføre
Danmarks første vertikale
plantevæg, der vil give Aarhus
international anerkendelse.

ASGER CHRISTENSEN
Indehaver, manager og producer hos Aarhus Lydstudie.

Aarhus
Lydstudie
Aarhus Lydstudie finder man inde på Slagterigrunden. I trappeopgangen er Aarhus Lydstudies logo spraymalet. Går man op ad trappen,
finder man en lille virksomhed, som laver musik.
Asger Christensen beretter, at den centrale placering er afgørende for deres brugere.
Aarhus Lydstudie læner sig meget op af det
århusianske image, det hjemlige og hyggelige.
Desværre er der svære betingelser for musikkulturen i Århus, der mødes med strikse regler om
lydniveau og oprydning – det gør det svært for
musiklivet at blomstre frit. Det er vigtigt, at vi
kan larme.

Aarhus Lydstudie ligger på:
Jægergårdsgade 152, 03-F, 1.
8000 Aarhus C

I ugens hverdage står mange musiksteder
tomme. Asger Christensen foreslår, at kommunen regulerer kulturpolitikken, så små bands
får bedre muligheder for at gå på scenen sammen med store navne.
Slagterigrunden eller Kødbyen er i dag
rammesættende for en række kreative virksomheder. Asger så gerne, at man fremfor at rive
området ned renoverede og vedligeholdt bygningerne. Lige nu er området misvedligeholdt,
hvilket argumenterer for at rydde området.
Nybyggeri vil aldrig være lige så funktionelt som
det gamle, da det ikke er så transformerbart.

Asger Christensen:

“Det er vigtigt,
at vi kan larme”

“Et aktivt og
Byens laboratorium

Byen Aarhus har potentialet
til at fremstå mere kunstnerisk orienteret og kreativ, end
den gør i dag. Det er på vej,
blandt andet igennem flere
synlige tiltag på Godsbanen og i et samarbejde med
Arkitektskolen Aarhus om en
fremtidig mulighed for oprettelse af Center for Arkitektur,
Ny teknologi og Design. Men
det kræver også, at Kommunen sørger for, at der forsat er
frirum til udfoldelse og støtter det som en fremadrettet

strategi. Det kræver, at Kommunen medvirker til at støtte
synligheden af kunstneriske
tiltag på alle planer. Et mere
aktivt sam-arbejde omkring
igangsættelse og synliggørelse af aktive partnerskaber
mellem Aarhus Kommune,
uddannelser, erhverv og de
kreative miljøer og græsrødder er nødvendige og er vejen
frem, hvis Aarhus skal fremstå
som en kreativ og kunstnerisk
orienteret by for både borgere
og turister.

Et aktivt og forpligtende
partnerskab mellem Aarhus
Kommune og Arkitektskolen
kunne skabe et unikt miljø
for udvikling af Aarhus som
Arkitektur- og Designby.
Drømmen er at kunne skabe
et samlet miljø, et Laboratorium for Arkitektur og
Design med Aarhus Kommune, branchen, erhvervet,
andre kunstneriske miljøer og
Arkitektskolen som partnere.
Et byens laboratorium.

forpligtende
partnerskab

mellem Aarhus
Kommune og
Arkitektskolen
kunne skabe
et unikt miljø
for udvikling
af Aarhus som
Arkitektur- og
Designby. “
torben nielsen, rektor aaa

Tak

Tak
Vi vil gerne sige tak til alle de søde mennesker,
der åbnede deres døre for os og tog sig tid til at
snakke med os og svare på vores spørgsmål.
Tak til:
—Aarhus Filmværksted
—Aarhus Lydstudie
—Arkitektskolen Aarhus
—Cubo Arkitekter A/S
—Designit
—Design Partners
—Hello Monday
—Huset
—Jonatan Marcussen
—Margrete Bak
—KulturNat Aarhus
—LYNfabrikken
—Made by Makers
—Rikke Frost
—VE2 Aps
—Øst for Paradis
—3PART

Skrevet og dokumenteret af
studerende på Studio Design:
— Anna Karnov Pedersen
— Asbjørn Maigaard Axelsen
— Cecilie Kamp Lund Nissen
— Christina Amelie Jensen
— Ditte Risgaard
— Emilie Mikala Brynnum
Ørting Haubro
— Heidi Lyng Lauesen
— Jonas Højgaard Andersen
— Kenneth Skinnerup Nielsen
— Lena Monrad Gade
— Lærke Zesach Krabbe
— Marit Engrob Nielsen
— Marlene Magelund Larsen
— Mette Vestergaard Christensen
— Moa Louise Elisabeth Dickmark
— Rasmus Mejdahl Brande
— Thomas Martin Dudzinski Møller
— Venessa Lykke Eilert
— Victoria Hovland

