
Magt og afmagt i Berlins facader

- en indføring i arkitekturen og dens historie i Europas hovedstad

I kurset skal vi lære at tyde overfladen, ansigtet og facaden i Berlins hullede bybillede, der 
mange steder afspejler lige dele magt og afmagt - politisk, socialt og økonomisk.
Vi starter med at se på magtens centrum fra Berlins grundlæggelse for små 800 år siden- og 
trækker en linje op til nutidens magtcentrum omkring det pompøse Kanzleramt, der i dag 
måske er Europas mest centrale bygning.

Magt og afmagt ses både i arkitektur og byplanlægning - eksempelvis i den afgrænsede bys 
eksplosion og opblomstringen af nye, mere kaotiske forstæder i det 18. århundrede.
Med magtens ansigt som rød tråd kommer vi heller ikke uden om det moderne gennembruds 
sociale utopier i arkitekturen - og disse utopiers perversion i nazismens monumentale 
byggestil.

I kurset følger vi også den østtyske udgave af folkebyggeri og repræsentative facader og
sætter fokus på Vestberlins amerikanske idealer i genopbygningen af den sønderbombede by. 
Ugen ender med at vende det moderne demokrati på hovedet og spørge til, hvilken magt 
postmoderne storprojekter som Potsdamer Platz afspejler: Kapitalens, bygherrens, forbrugeren 
eller folkets?

På grund af den overraskende store tilmelding har vi måttet skære lidt i de praktiske øvelser 
og til gengæld give lidt mere plads til arkitektoniske oplevelser og teoretiske overvejelser. Men 
selvfølgelig skal vi have skitseblok og pen med ud i byen, så vi kan lave små øvelser i løbet af 
ugen.

Kursusledere og foredragsholdere er alle danskere, der bor og har specialiseret sig i Berlin, 
byens historie og arkitektur. 
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Program - Magt og afmagt
Kursusleder: Regitze Kerti

Søndag 7/10
Indtil 18.00 ankomst.
18.00 Fælles velkomst.
18.30 Aftensmad på hotellet.
Efter aftensmaden er der nærmere præsentation af kurset og indledende miniforedrag om 
arkitektur og magt.
Aftencafe med sang.

Mandag 8/10
8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
10.00 Vi starter dagen i magtens historiske centrum: Lustgarten, Museumsinsel og Palast der 
Republik, der nu er væk til fordel for en meget omdiskuteret genopførelse af det gamle byslot.
13.30 Frokost
15.00 Vi mødes i den anden ende af Unter den Linden i magtens nye centrum: Bundestag, 
Paul Löbe Haus og Kanzleramt. Vi får en rundtur i både ny og især gammel arkitektur og ender 
på den nye hovedbanegård, der efter flere byggeskandaler blev indviet kort før VM 2006. 
18.00 Efter en tur med S-banen ender vi i den meget centrale Spandauer Vorstadt - et godt 
eksempel på, hvordan magtens rammer er eksploderet i takt med byens vækst.
19.30 Aftensmad og aftencafe i Kino Babylon, en modernistisk 20’er-bygning, hvor aftenen 
slutter af med stumfilmen ”Die Sinfonie der Grossstadt”, en fantastisk dokumentarfilm der 
belyser et døgn i Berlin i 1927. Efter en indholdsrig dag kører vi med bus hjem til hotellet.

Tirsdag 9/10
8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
10.00 Vi starter dagen med at se på et utroligt bygningsværk fra den tidlige industrialisering, 
der siden hen blev beskyttelsesbunker i 2. verdenskrig. Herefter tager vi en lille gåtur rundt i 
det sydlige Kreuzberg, hvor der er masser af fine eksempler på byggerier fra den såkaldte 
"Gründerzeit", dvs. den økonomiske gunstige periode efter Tysklands samling under Bismarck.
13.00 Frokost
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14.00 Fra det 19. århundrede tager vi et interessant spring til tiden efter kejserrigets 
sammenbrud i 1. Verdenskrig. Med bus tager vi ud og ser nogle eksempler på de nye, radikalt 
moderne utopier i Bauhaus-arkitekturen.
19.30 Aftensmad på Joseph Roth Diele i nærheden af hotellet med efterfølgende aftencafe.

Onsdag 10/10
8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
10.00 Hele formiddagen står i den fantastiske Tempelhof Luftshavns tegn. Vi skal her både 
høre om luftfartens spæde barndom, om det 3. Riges førermagt, om luftbroen og nutidens 
folkemagt. Lufthavnen fra 1930'erne er nemlig lukket, og i dag ligger hele området hen som 
park, hvor de lokale kæmper for at hver eneste kvadratmeter af den enorme park forbliver 
ubebygget.
13.00 Frokost på Tempelhofer Feld (hvis vejret holder)
14.00 Go East. Med bus vil vi denne eftermiddag forfølge temaet "DDR's afmagt". Vi fokuserer 
især på Karl-Marx-Allees repræsentative facader som ansigtet mod vest og fortsætter derfra 
østpå...
18.00 Bussen havner i den opadstræbende bydel Wedding, hvor den danske glaskunstner 
Jesper Jensen har inviteret os ind i sit skønne Catching Fire Studio.
Her vil der være aftensmad og efterfølgende oplæg om ny arkitektur i Berlin - og hygge og 
diskussion af dagens oplevelser af Østberlins facader.
21.00- Aftencafe på hotellet

Torsdag 11/10
8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
10.00 Vi tager med u-bane til Alexander Platz, hvor vi møder en dansk ekspert i Berlins nyere 
byudvikling, Hans Christian Post. Han vil både vise sjove detaljer og tegne de helt store linjer 
og dilemmaer i arkitektur og byudvikling her i det centrale Berlin efter murens fald.
13.30 Frokost og siesta
14.30 Denne eftermiddag fokuserer vi på vestmagtens østfront. I fokus står Vestberlins 
sanering af den krigshærgede by i 1950-1970. Vi skal bl.a. kigge på det berømte og berygtede 
område omkring Kottbuser Tor, hvor blev foretaget en radikal omlægning af bystrukturen efter 
krigens hærgen.
19.00 Aftensmad og aftencafe i Kreuzberg på Clash med foredrag om undergrundsscenen i det 
tidligere Vestberlin.
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Fredag 12/10
8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
10.00 Vi har denne dag fået en meget spændende invitation til et kig bag facaderne i De 
Nordiske Ambassader i Berlin i udkanten af den store bypark Tiergarten - her skal vi se en 
meget interessant arkitektonisk måde at signalisere national branding på i en globaliseret 
verden.
12.00 Vi bevæger os igennem Tiergarten på "den korte led". Her tager vi fat i historiske kort 
fra baroktidens symmetrisk-pompøse magtopvisninger og ser sideløbende på kort over Hitlers 
planer for en radikal omlægning af byen.
13.30 Frokost i Tiergarten ved det såkaldte Hansa-Viertel - en række klassisk moderne 
boligblokke i skønne parkomgivelser fra stjernearkitekter som Alvar Aalto, Arne Jacobsen og 
Oscar Niemeyer
15.00 Denne eftermiddag fokuserer vi på pengenes magt i moderne byplanlægning. Eksemplet 
er Potsdamer Platz, der er genrejst på brakmarken i "dødsstriben" mellem Øst- og Vestberlin. 
Vi skal se på specielle arkitektoniske løsninger, på indkøbscentre og kontorbygninger og 
diskutere, hvem der
har bukserne på her: brugeren, bygherren, borgeren eller ???
19.00 Festaften på det legendariske Clärchens Ballhaus, et dansested der lå i det tidligere 
Østberlin, hvor ”wessierne” tog over og dansede med Østberlinerne op gennem 70’erne og 
80’erne, hvor murens fald blev fejret, og som den dag i dag er et yndet dansested for alle 
generationer.

Lørdag 13/10
9.00 Morgenmad
10.00 Morgensamling
11.00 Afrejse

Ret til ændringer forbeholdes
BEMÆRK: Da der vil være en del vandring på kurset vil vi gerne vide på forhånd om der er 
nogen, der har problemer med det, da vi så kan tage vores forholdsregler så alle får en god 
tur.
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Kursusleder Regitze Kerti. Jeg er uddannet bygningsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus´ Institut 
1. I samarbejde med min mand driver jeg i dag værkstedet og udstillingsrummet ShowRaum – 
design aus nach und- umnutzung, i Kreuzberg. Under navnet Kerti berlin arbejder vi sammen 
som møbelkunstnere i et bevægelsesfelt mellem kunstobjekt og brugsgenstand. Vi bruger det 
ubrugelige, finder det umulige og vender ulogikker på hovedet med hensigten at skabe 
meningsfuldhed – og smukke møbler.
Som underviser og workshop-stiller har jeg erfaring fra design- og arkitekturlinier på en række 
højskoler og daghøjskoler i Danmark.
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