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M
an kan godt komme til at føle sig 
meget lille, hvis man kigger inden 
for på Utzon Center i Aalborg, der 
fra torsdag 13. oktober viser ud-

stillingen ”Sky’s the Limit”.
Her træder publikum ind mellem verdens 

allerhøjeste bygninger - som modeller, på vi-
deoer og på plancher. Der er også lagt op til 
leg i et univers for børn - og voksne, der selv 
kan bygge deres eget højhus i Lego, mens 
der desuden er mulighed for at mærke suset 
via virtual reality og gå på opdagelse i Mi-
necraft-verdenen.

- Tidligere har vi kun lavet arkitektudstil-
linger for voksne. Nu laver vi noget, som bå-
de er til børn og voksne, understreger udstil-
lingschef Lasse Andersson, der glæder sig 
over, at Utzon Center som de første i Nord-
europa kan vise den omfattende udstilling 
af de store bygningsværker.

BAG UDSTILLINGEN STÅR det amerikan-

ske arkitektfirma SOM, der med sine 80 år 
på bagen har gennemført over 10.000 pro-
jekter i 50 lande.

- Hvis man tager rundt i verden, vil man mø-
de deres skyskrabere, siger udstillingschefen.

Af de mest kendte bygninger kan nævnes 
Lever House og One World Trade Center i 
New York samt Willis Tower (tidl. Sears To-
wer) i Chicago. Firmaet står også bag ver-
dens højeste bygning - kæmpen Burj Khalifa 
på 828 meter i Dubai, mens et af de nyeste 
projekter er Karlatornet i Gøteborg, der med 
sine 240 meter vil blive Skandinaviens høje-
ste bygning, når den står færdig i 2020.

Ud over at blive præsenteret for de enor-
me bygningsværker får publikum viden om, 
hvad det egentlig vil sige at bygge disse gi-
ganter.

- Det er en udstilling, som viser ingeniør-
kunsten bag arkitekturen, og ”Sky’s the Li-
mit” taler både til nørder og eksperter samt 
børn og alle voksne, der interesserer sig for 
de her imponerende højhuse. Man kan ople-
ve udstillingen både med sin krop, sit hoved, 
sin faglighed og med legetøj, fortæller Lasse 
Andersson.

VED INDGANGEN FÅR udstillingsgæsterne 
udleveret et badge, som skal give en for-
nemmelse for målestoksforhold.

- Alle vores modeller af skyskraberne er 
lavet i målestoksforholdet 1:500, så hvis 
du er et barn på halvanden meter, får du et 
badge, hvor der står, at du er 750 meter i 
højhusenes verden. Derudover får publi-
kum også en lille udskåret model af Hede-
gaards bygning på havnen i Nørresundby, 
så man kan gå rundt på udstillingen og 
sammenligne en af Aalborgs højeste byg-
ninger, på 58 meter, med verdens aller-
største, forklarer udstillingschefen og til-
føjer, at man kan tage 3D-briller på ved vi-
deoinstallationerne, så alt kan blive mere 
virkeligt.

HAN SYNES, DET er fascinerende at vise, 
hvad der skal til for at bygge så højt, at vær-
kerne kan nå op gennem skyerne.

- Vi er et arkitekturcenter, og en vigtig op-
gave for Utzon Center er at inspirere og vise 
folk i Aalborg og Nordjylland, hvad der sker 
ude i verden. Det er jo også sjovt at vise sky-
skrabere her i Danmark, hvor det ikke nød-

vendigvis er det, vi gør allermest i, konstate-
rer han og supplerer med, at det er bemær-
kelsesværdigt, når SOM, et af verdens stør-
ste arkitektfirmaer, vil lave en udstilling i 
Aalborg.

- Alle arkitekter ved, hvem Jørn Utzon 
var, og folkene i SOM er faktisk beærede 
over at udstille her. Vi kan være stolte over, 
at vi har et sted, som kan tiltrække noget af 
det bedste i verden, bemærker Lasse An-
dersson.

I øvrigt har centret i samarbejde med sko-
leforvaltningen udviklet et undervisnings-
forløb omkring ”Sky’s the Limit” til folkesko-
lerne i Aalborg Kommune.

- Fremover er undervisning til skolebørn 
et fast fokus her på centret, ligesom der i ud-
stillingsperioderne vil være guider alle 
weekender og ferier, som hjælper med at 
have det sjovt med at bygge Lego og træde 
ind i Minecraft-universet. Det vil være som 
et arkitektonisk legeland, påpeger udstil-
lingschefen på Utzon Center.

Udstillingen ”Sky’s the Limit” kan ses ind-
til 15. januar.

Arkitektur som en leg
Willis Tower (tidl. Sears Tower) i Chicago er en skyskrabere, der i 
de kommende måneder kan ses på Utzon Center.

Det amerikanske arkitektfirma SOM har gennemført over 10.000 
projekter i 50 lande - som Jin Mao Tower i Shanghai.

Ud over at blive præsenteret for de enorme bygningsværker får 
publikum viden om, hvad det egentlig vil sige at bygge giganterne.

Publikum bliver præsenteret for gigantiske skyskrabere på Utzon Centers nye udstilling ”Sky’s the Limit”

- Man kan ople-
ve udstillingen 
både med sin 
krop, sit hoved, 
sin faglighed og 
med legetøj, 
fortæller Lasse 
Andersson, ud-
stillingschef på 
Utzon Center.

Modellerne af 
verdens højeste 

skyskrabere er 
lavet i måle-

stoksforholdet 
1:500.


