


[Stedet der ikke er] 

:Arkitektur mellem natur 
og humanvidenskab 
- et stykke fremtidsarkæologi 

I 1919 underviste den russiske maler El Lissitskij sammen med 
kunstteoretikeren Malevich ved akademiet i Vitebsk1. De arbejdede
med at udvikle en ny rummelig forståelse gennem dynamiske abstrakte 
volumenøvelser, hvor de sammen prøvede at skabe en forbindelse mellem kunst 
og arkitektur. Disse kubistiske skalaløse objekter kaldte Lissitskij for "Prøun"2, 
der for ham var en omstigningsstation fra maleri til arkitektur. Malevich og El 
Lissitskij forsatte senere med at udvikle deres "Architektona" projekt, der er en 
serie vægtløse kubiske arkitekturobjekter, der kunne danne forbillede som en 
flyvende verdensarkitektur for det kosmiske rum.
Disse utopiske og visionære projekter beskæftigede sig med en mulig 
fremtidig arkitektur. Det er fragmenter af denne fortids "art fiction" vi finder i 
nutidens "science fiction" og i de digitale organiske "bloops", der har hærget 
på arkitektskoler og tegnestuer i slipstrømmen på de nye 3D modellerings 
programmer. 

Men et eller andet sted i fortiden, nærmere bestemt i 1982, dukker Malevichs 
vision op som en science fiction roman "Neuromancer", der starter en subkultur. 
Heri beskrives denne verdensarkitektur, og her hedder det kosmiske rum 
Cyberspace. Forfatteren Willam Gibson er for længst blevet mainstream, og i 
forbindelse med sin sidste roman, der foregår i nutiden siger han, at "fremtiden 
er nu". Nuet lever med det parallelle digitale univers, vores fysiske verden er 
omgivet af dette digitale rum, og grænserne mellem det fysiske og digitale 
bliver mere og mere flydende. Det er blevet et fælles globalt rum. 

Det er vanskeligt at svare entydigt på hvad der er virtuel arkitektur. Skal det 
ItoLyære i en digital betydning som arkitektur i virtual reality, VR teknologier 
som caves, holobench, eller augmented reality? Eller skal svaret findes i de 
nye hybride medieformer, hvor vi interagerer med virtuelle scenarier eller 
artefakter? Nye teknologier kommer hele tiden til, og arkitekturens faglige 
grænser bliver konstant overskredet og får nye betydninger i det digitale rum. 

Som arkitekter og designere befinder vi os mellem det human- og 
det naturvidenskabelige område. Det er ingeniørområdet der er det 
naturvidenskabelige, og arkitekturen er det humanvidenskabelige, det 
fortolkende område. 
I den bredeste betydning har arkitektens arbejde altid været virtuelt. Rummet 
opstår ud af det intuitive ordløse og ubevidste, gennem skitseprocessen antydes 
rum og verdener der ikke findes og som måske først langt senere materialiseres 
ude i den virkelige verden. 
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Ordet Utopi er sammensat 
af græsk u, uk »Ikke« og en 
afledning af ordet topos »sted 
Ordet stammer fra titlen pa 
enqlænderen Thomas Moores bog 
om en idealstat (1516). 

Det virtuelle bruges til at forestille os noget der ikke er. "Stedet, som ikke er " er 
 titlen på Ole Sarvigs kulturkritiske essay fra 1966. Tor Nørretranders har brugt 
titlen i 1996 til sin bog om Internettets historie. 
Her er titlen ændret til Stedet der ikke er , da bogens udgangspunkt er vores 
oplevelse af den virtuelle arkitektur gennem filmmediet, vi ser det "der" oppe på 
lærredet, men det er "der" ikke. 
Det er arkitektens kunstneriske, kreative arbejdsproces der er det virtuelle hav, 
hvorfra nye mulige rum, byer og verdener springer frem fra utopiernes rum. 
Denne bogs optik på den virtuelle arkitektur er den utopiske vision formidlet 
ud til publikum gennem instruktørens færdige film. Denne "filmens" arkitektur 
har en forudsætning der kommer af, at arkitekterne altid har malet, skitseret og 
arbejdet med den utopiske arkitektur. Disse utopier har i kraft af deres visuelle 
idemæssige styrke overlevet i flere århundreder i det fælles virtuelle rum, lang 
tid før vi fik film. 
Der er en lang tradition blandt arkitekter for at skabe virtuelle utopier. Der er 
visioner der ikke skal bygges, men alene leve i kraft af, at de underbygger vores 
fælles forestilling om en mulig arkitektur i den fremtid der kommer. 
Det er arkitekter som Etienne-Louis Boullée med sine sublimt ophøjede rene 
geometriske figurer, (1728- 1799) og Giovanni Battista Piranesis uendelige 
labyrintiske kældre, katedraler og fængsler (1720-78), Claude -Nicolas Ledoux 
med sine arkadiske arkitektoniske utopier. 
Det er arkitekter der aldrig3 fik »bygget« noget, men som i deres værk har 
været med til at skabe vores fælles forestilling om arkitekturen, som kunstarten 
der bærer utopierne frem. I dag er det Lebbeus Woods prismatiske, organiske, 
svævende, muterende og rummelige strukturer og Marcos Novaks hybride 
digitale interaktive arkitektoniske installationer, der begge bærer de den stolte 
tradition for den virtuelle arkitektur videre. 

I denne bog defineres den virtuelle arkitektur med udgangspunkt i den arkitektur 
der er både digital og analog og knyttet til filmmediet, men denne filmarkitektur 
springer ud af den lange tradition for virtuel arkitektur i den brede betydning, 
nemlig arkitekturen som manifest og som den visionære utopiske drøm. 
Den filmisk virtuelle arkitektur folder sig ud i to hovedfelter. Den analoge 
kulisse, modelbyen, landskabet og glasmaleriet, der kun findes lige der 
hvor kameraets og instruktørens øje er, og: den rene digitale simulering der 
efterligner eller kopierer virkeligheden eller simulerer nye rum, verdener og 
universer. Her i bogen benævnes de to som den parallelle-som-om-realitet og 
det parallelle digitale rum. 

Det er oven på den klassiske, utopiske, virtuelle arkitektur, at den filmiske 
virtuelle og digitale arkitektur udspringer, men mellem filmen og arkitekturen er 
der mere på spil. 
De forskellige medier blander sig; kunst, litteratur, tegneserier, spil og musik 
blander sig, og nye hybridformer opstår. 
I denne bog forsøges at give et bud på en perspektivering, at skrive en 
oplevelsens poetikz4 for den nye hybride virtuelle arkitektur, samt at fremlægge 
en række aspekter af den virtuelle arkitekturs oprindelse og pege på hvilket 
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grundlag der har været med til at danne forudsætningerne for det nye William Gibson opfandt
paradigmeskift, der er sket i arkitekturens grundvilkår. Det arkitektoniske rum ikke »Virtual Reality« eller 
har fået udvidet sit domæne med det digitale parallelle rum, og grænserne til det »Cyberspace«. Han populariserede 
taktile rum bliver langsomt men sikkert overskredet. nogle temaer andre før ham

havde skrevet om. Artur C. Clarke 
skrev i 1956 »City and the Stars« 

Det er disse aspekter en helt ny generation af arkitekter har taget til sig. For hvor personerne projekterer sig 
at nævne nogle få har Gregg Lynn og Marcos Novak med deres multiforme selv ind i voldelige eventyrspil. 
interaktive Bloops" -objekter skabt objekter som punktvis har realiseret Daniel Galouye skrev i 1964 
Gibsons arkitektoniske vision af Cyberspace. »Counterfeit World« maske bedre 

kendt som »Simulacron-3« Arkitekten Toyo Ito var tidligt ude med sit "Vindenes tårn" i Yokohama, og der er projekteret ind i hinanden. skabte en transparent interaktiv arkitektur der reagerer på omgivelsernes lys Den er filmatiseret to gange, først 
og lyd. Jean Nouvel har med flere af sine projekter delvist opløst bygningen i 1973 som »World on a wire« 
i flere overlappende lag af billedskærme. Jacob + Macfarlane har med deres (Welt am droht) og senest i 1999 
Sky Caves i Paris materialiseret en organisk og abstrakt drøm. Asymptote har som »The Thirteenth Floor«. 
med deres Virtual Guggenheim skabt et online- fungerende parallelt rum til I 1981 skrev Vernor Vinge »True 

Names« om en gruppe hackere Guggenheim. der kæmpede mod en kunstig 

Denne bogs opbygning og form bærer præg af at jeg finder det vigtigt at 
intelligens (Al) 

kildematerialet, de tekstlige referencer og inspirationskilder bliver lagt 
åbent frem. Jeg er ved gentagende læsning af bøger der har behandlet mit 
emneområde konstant stødt på henvisninger til William Gibsons store 
betydning, men der har aldrig været nævneværdige direkte citater fra hans 
værk der viser hans store lyriske og poetiske evner. Det har jeg rådet bod på 
her og flere steder inddraget længere citater og ladet dem stå tilsyneladende 
ukommenterede, som citater der i sig selv forklarer Gibsons utopiske vision- 
hans tekster er "billeder". 
Denne bog er på flere måder en "sampling", en sammensætning af tekster og 
billeder, der mimer de kalejdoskopiske forudsætninger for de nye hybride 
medieformers fremkomst. Derfor kan de enkelte afsnit også læses i tilfældig 
rækkefølge, og som læser er man frit stillet til at "sample" sin egen tekstcollage 
af "stedet der ikke er". 

Ole Pihl 

1 Vitebsk ligger i den vestlige del af Hviderusland, 300.000 indbyggere, ved floden Dvina der 
 løber ud til Østersøen ved Riga. 
2 //Proun" er et kunstord sammensat af Pro & UNOVIS, navnet betyder fornyelse i kunsten. 
3 Claude -Nicolas Ledoux udgav i 1804 L'Architecture med sine samlede værker, byggede som 
ubyggede. 
4 Poetik: En lære om digtekunsten, dens former og virkemidler Eksempelvis har vi Aristoteles 
poetik. Det er retningslinier for håndværket, der hører digtningen til. Jørn Erslev Andersen 
skelner i »Dryssende roser« (Århus 1988) mellem regelæstetik (f.eks. Nicolas Boilau-Despréaux 
"L'Art poétigue" (1674)) og oplevelsesæstetik (f.eks. Rainer Maria Rilkes "Briefe an einem 
jungen Dichter" (1929)). Er der tale om en regelæstetik, vil poetikken indeholde formaliserende, 
universaliserende eller normative love. Oplevelsesæstetik er uden univ. og normative love. 
I stedet har det mere baggrund i et »indre« anliggende, dvs. er mere personligt rådgivende, 
som et skjult eksklusivt diktum. 

5 



1
2
3
4
5
6
7
8

Forord: Et stykke fremtidsarkæologi. 3 

1.0. Intro: Fro Theben til Delfi oraklet som en portal. 9


2.1. Fra Delfi til Theben, omslag, genkendelse og lidelse. 14

2.2 Hulen som kosmisk model.

2.3 Platons hulelignelse.

2.4 Myten er et parallelt rum. 


2.5 Nautilus skibet under havet og mytens tre bestanddele Afsfnit 1


3.0. "Det poetiske rum". 25

3.1. Den virtuelle arkitekturs fortid. 

3.2. Idealet ligger i naturen. 

3.3. Værd i skift i den arkitektoniske orden. 


4.0. Simulations & Simulacra. 33

4.1. Der er ikke længere nogen kopi - alt er original. 

4.2. Bortkomsten af værkets aura.

4.3. Multiform og organisk arkitektur. 

4.4. Hybrid Spaces and liquid architecture. 

4.5. "How to make yourself a body without organs?". 

4.6. Tonal og Nagual. 


4.7. Kroppen er ikke vores egen Afsnit 2.

5.0 Den parallelle som-om-realitet og det parallelle digitale felt. 52


5.1. Den parallelle som-om-realitet. 

5.2. Drømmen om fremtiden. 

5.3. "Baby the rain must fall". 

5.4. Et varsel om det kommende. 

5.5. Den yderste konsekvens. 

5.6. Det hyperreales æstetiske fascinationskraft 


6.0 Rumanalvse - fem arkitektoniske analyseaspekter. 69

6.1. Hvordan forstår jeg det jeg ser?

6.2 Billedanalysen og de forskellige analysemodeller

6.3. Et forsøg på en sammenfatning: fem mulige aspekter. 

6.4. Skema: Det afsøgte felt


7.0. Ru mono lyse - Eksempelvis søjlen. 78

7.1. Tegn, kode og dechifrering, eksempelvis søjlen.

7.2. Portalen og overgangen til det parallelle rum. 

7.3. Tegn, kode, tre scener. 

7.4. Portalen og de vægtløse krystaller. 


7.5. Modsætningen mellem realisme og abstraktion. Afsnit 3


8.0 En anden vægtløshed: Cyberspace: det store abstrakte rum. 95

8. . Cyberpunk, 3D kubisme og hyperrealisme. 
8. . Johnny Mnemonic og det geometriske rum. 
8. . Et parallelt surrealistisk og psykedelisk datalandskab. 
8. . Matrixen som den fælles hallucination. 
8. . Wintermute og Neuromantiker. 
8. . Show Crash og den nye generation af cyberpunk. 
8. . Comic book cyberpunk og rigid realisme. 
8. . Tilbage til de russiske konstruktivister og futurister. 
8.9. Universet ved siden af. 




  

8.10.	 Tomheden der binder. 

8.11.	 Mellem rigid kopi, ren abstrakt ion og tableauer. 


9.0. 	 Den immaterielle transparens. 117

9.1. Transparens og hastighed.

9.2. Panoptismens tidsalder.

9.3. Fænomenbunden transparens og simultane synsvinkler. 

9.4. Transparens, bogstavelig og fænomenbundet. Rowe & Slutzky. 

9.5. Transparens som en ny form for skizofreni. 

9.6. Medierne blandes, og nye hybridformer opstår. 

9.7. Den japanske forbindelse.

9.8. Transparens som frigørende kraft.


10.0. 	Samtidighed. 133

10.1. Tiden er et billede af evigheden. 

10.2. Hastigheden og det virtuelle rum som metaforer. 

10.3. Rum, tid arkitektur - tiden som den fjerde dimension. 

10.4. Synkron og asynkron tid. 

10.5. Absolut og dynamisk rumtid.


11.0 	 Den multiforme arkitektur og fortælling. 145

11.1. "The ultimate gate" 

11.2. Den multiforme arkitektur og det åbne værk 

11.3. Haven med de mange stier 

11.4. "Existenz": vi spiller et spil om at vi spiller et spil. 

11.5. Labyrinten som fængsel og metafor for sjælen. 

11.6. Virkelige og uvirkelige byer og den kødædende labyrint. 


12.0 	 Den digitale himmel: Metafysikkens genkomst i det virtuelle rum. 159

12.1. Arkitekten som gud. 

12.2. "The Lawnmover Man" og den teknofobiske angst. 

12.3. Psykedelisk surrealisme og Albert Speer i cyberspace.

12.4. Når maskinen vil være gud. 


12.5 Det virtuelle tilstandsrum mellem himmel og helvede. Afsnit 4

13.0. 	 Utopi og dystopi i det parallelle rum. 179


13.1. Ekspressionisternes Utopia.

13.2. Hulen som metafor.

13.3. Objektet som psykologisk spejl 

13.4. Ran geometrier


14.0 	 En mulig konklusion og sammenfatning. 189


14.1	 De gotiske krypter og modernismens tårne.

De valgte film set og fortolket gennem de fem analyseaspekter.


15.0 	Perspektivering. 207

15.1. Coney Island den perfekte simulation. 

15.2. Lyotard og førfremtidens paradoks.

15.3. Det modernistiske grid og hastigheden.

15.4. Den opnåede utopi. 

15.5. Foucaults heterotopias, "the epoch of space". 

15.6 Medier og arkitektur mødes, og nye hybrider opstår


16.0 	 Efterskrift, en mulig poetik. 225


17.0 	 Litteratur og filmliste. 232




[Stedet der ikke er] 

8 



[Stedet der ikke er] 

» There are things known and things unknown and in between are 
the doors.«

Jim Morrison1.

1.0. Fra Theben til Delfi, Oraklet 
som en portal 
Jeg sad med solen i øjnene, tegnede og kiggede på den nøgne platform der var 
de ruinøse rester af Apollon Templet i Delfi. Når jeg i mylderet af guider, søjler,
cypresser og turister kneb øjnene sammen, var det ikke svært at forestille sig 
hvordan her oprindeligt havde set ud, dengang Delfi var et forgyldt centrum i 
det antikke Grækenland.
Inde bagved præsterne og søjlerne i et rum for sig i mørket sad Oraklet med 
nøglen til fremtiden. Med sine dobbelttydige svar antydede hun de mange 
forgreninger og stier, som skæbnen kunne bevæge sig ad, for de besøgende der 
valfartede dertil.
Tidligere endnu før Delfi blev et forgyldt centrum, sad et andet orakel langt 
oppe i bjergene. På toppen i en drypstenshule, mellem stalaktitterne på et 
ufremkommeligt sted i mørket sad hun mellem flagermusene.
Måske indtog hun hallucinerende urter og åbnede op for flere og dybere lag af 
underbevidstheden.
Folk kendte til hendes eksistens og besøgte hende med offergaver som de lagde 
inde i bjergets store krop.
At være orakel var et kald, et erhverv der i generationer blev varetaget af 
forskellige kvinder der havde særlige evner. Orakel var også et navn på en 
særlig tilstand, hvor man passerer fra en virkelighed til en anden parallelverden.
Oraklet var en tid - og rumportal til myternes parallelle metafysik, der hvor 
guderne også færdedes.
Efter at jeg havde siddet i hulen i et par timer var der egentligt ganske lyst. Det 
første store hulrum snævrede ind og opad og hvor stalaktitterne skilte rummet, 
var der på en af dem indgraveret navnet Pan (naturguden). På forhøjningen hvor 
hulen delte sig i to kaotiske forskudte høje hulerum, var der trapper op til en 
naturlig scene, hvor Oraklet kunne have siddet.



[Stedet der ikke er]
Dagen efter tog jeg tilbage over bjergene til Theben for at se hvor Ødipus hus lå 
og for at besøge hans sønners grav. 

Til venstre Oraklets (Pytio) 
oprindelige hule i bjergmassivet 
Parnassos nord for Delfi. Skitsen er 
tegnet i det første store kammer 
og viser passagen ind mod de
bageste rum i grotten, til venstre 
Pansøjlen hvor Oraklet muligvis 
har siddet.
Nedenfor indgangen til hulen. 
Oraklet er mest kendt fra 
perioden 14-5. århundrede 
før Kristus og frem. Da Kulten 
omkring Oraklet voksede, blev
den flyttet ud af hulen og ned til 
Apollontemplet i Delfi. 
Tegning Ole Pihl

I Theben kom regnen pludselig, det blev mørkt på pladsen foran den lille 
ortodokse kirke, pladsen krummede sig og hævede sin marmorblanke spejlflade
mod skyen, børnene dansede, tæt fulgt af deres sorte skygge i vandspejlet. 
De små sorte græske kvinder ilede med sorte paraplyer mod kirkens sorte hule- 
åbning. Alle blev de fulgt af deres sorte spejlskyggetvilling. 
Ved siden af pladsen var en dyb tilsyneladende bundløs udgravning. Nede 
i bunden var der sortgrønt, det var Ødipus hus, værelser, stuer, trapper, det var
dernede alt sammen. Sønnernes grav lå udenfor bymuren i en hule.
Fra pladsen på toppen af byen krummede gadernes grid ud og ned mod de syv 
porte. På min fotokopi af byplanen kunne jeg se hvordan byen lå på en top med 
de to floder omkring sig. 
Som de sagde på byplankontoret i Theben "I Grækenland blander myten og 
historien sig, virkelighed, myte og historie er et og samme univers". 
Jeg har længe været fascineret af den græske mytologi og har arbejdet med at 
fortolke og tegne flere af myterne. Den ene er "Orfeus i underverdenen" og den 
anden er "Ikaros"2. Sidst har jeg arbejdet med "Ødipus" og det var mit arbejde 
med den, der bragte mig til Grækenland til myternes oprindelsessted. Min ide 
var at overføre og opdatere "Ødipus" til det virtuelle rum. Ved at opsøge de 
steder hvor myten udspiller sig, kunne jeg hente inspiration til arbejdet. 
Jeg ville efterprøve hvad der skete med den lineære historie, når den blev 
bragt til det virtuelle rum. Opløste den sig? Eller fik den en ny struktur og 
dramaturgi



William Blake er ophavsmand til udtrykket "The Doors of 
Perception". The Doors tog deres navn efter et William Blake- 
digt. 1 Jim Morrisons citat er fra den første plade, "The Doors" 
(1967) med hans gruppe The Doors. Elektra/Asylum records 
Produced by Paul Rothchild. Citatet er også brugt i Aldous 
Huxleys bog "The doors of perception and heaven and hell", 
hvor han indgående beskriver sine rejser mellem den verden 
vi kender og så det at rejse i andre verdener. Det gør han ved 
at passere "The Door in the Wall". Om denne rejse siger Huxley 
"But the man who comes back through the Door in the wall 
will never be quite the same as the man who went out". 
Aldous Huxley: (1954) "The doors of perception and heaven 
and heil" Chatto & Windus London. 1968. p. 62. 
2 Ole Pihl: "Slangens bud." Carlsens forlag. 1992. p. 1 - 48.

11 







[Stedet der ikke er] 

14 

» But the man who comes back through the Door in the Wall will 

never be quite the same as the man who went out".

Aldus Huxley1.


2.0. Theben, myte, omslag,
genkendelse og lidelse
Ødipus af Sofokles foregår i Theben. Det er et teaterstykke og et stykke klassisk 
litteratur. Historiens dramaturgiske forløb er bygget op som en detektivhistorie, 
hvor hovedpersonen afdækker lag på lag af mysteriet. Som en anden detektiv 
dykker Ødipus ned i fortiden for at finde Kong Laios' morder. Stykket starter 
med at Theben bliver hjemsøgt af pest. Ødipus sender sin svoger Kreon til Delfi,
for at få svar på hvordan Theben kunne frelses. Kreon kommer tilbage og siger: 
"Oraklet sagde: Apollon kræver at vi udrenser smitten som raser imellem os, 
for den er opstået her og her skal den knækkes, ellers dør vi en for en."2 

Oraklets spådom er hele omdrejningspunktet i myten. Før sin fødsel var Ødipus 
blevet spået af Oraklet, at han skulle slå sin far ihjel for derefter at gifte sig 
med sin mor. For at komme denne spådom i forkøbet skar Ødipus' biologiske 
far hans akillessener over og satte ham ud i bjergene for at lade ham dø der. 
Imidlertid bliver han uventet fundet af en fårehyrde, og spillet er i gang. 
Aristoteles siger at tragedien er en efterligning af en handling, og en del af 
tragedien er den orden der findes i det man ser. Begivenhedsforløbet er en 
efterligning af en handling. Tragedien er altså en afbildning af en afsluttet 
handling og "som ved at vække medlidenhed og frygt fuldbyrder renselsen 
(katharsis)." 3 

Aristoteles skriver i sin "Poetik", at en tragedie indeholder seks dele l:"det 
fortællende indhold, 2:"karaktererne, 3:"det sproglige udtryk, 4:"den tænkende 
overvejelse, 5:"den synlige fremstilling og 6:"sangkompositionen." 4 For 
ham er de tre vigtigste dele af tragedien skæbneomslaget, genkendelsen og 
lidelsen. "Skæbneomslaget er som sagt den pludselige forandring i det der 
foregår til det modsatte og dette må, som vi jo hævder, ske med sandsynlighed 
eller nødvendighed. Som f.eks. i Kong Ødipus hvor der kommer en som 




