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Det er lørdag og jeg kan endelig puste ut - den første
uken av mitt opphold i København er avsluttet og for en
fantastisk uke det har vært!
Jeg er i København for å lære mer om hvordan et designog arkitektursenter drives. Mitt opphold er delt i to;
den første uken er jeg utplassert på et arkitektursenter
og den andre uke på et designmuseum. Disse hospiteringene
vil kunne gi meg inspirasjon og viktig kunnskap til mitt
prosjekt om å etablere et design- og arkitektursenter i
Nord-Norge.
Charlotte Pagh er min kontakt på DAC (Dansk Arkitektur
Center), hun har passet på at jeg fikk en kontorplass, og
har laget et flott program for mitt opphold. Programmet
innebar blant annet møte med direktører og sjefer for
alle avdelingene på sentret. Men med en fleksibilitet som
gjorde at jeg også kunne delta mer aktivt i andre
interessante prosjekter.
DAC gjennomgår store forandringer. De flytter til nye
lokaler om et par år og det jobbes med dette ved alle
avdelingene på sentret. De har mange nye visjoner, og det
jobbes mye med den nye profilen. Dette er mer eller
mindre hemmelig, men jeg har fått et innblikk i både
administrasjon, kommunikasjon, utvikling og
markedsføringen av det nye DAC. Deres nye modell er til
stor inspirasjon for mitt prosjekt og jeg er veldig
takknemlig for den åpenheten de har vist.
Det har vært veldig givende å være på DAC, alle mennesker
jeg har vært i kontakt med har vært imøtekommende og
nysgjerrige. De har vist begeistring for mitt prosjekt og
ønsker å bidra med sine kunnskaper og nettverk.
En liten morsom historie er at gaven som jeg hadde med
til vertsbedriften, min bok ” Små Spor ” , er blitt så godt
mottatt at den skal selges i deres bokhandel fra nå av.
Neste uke skal jeg hospitere på Designmuseum Danmark hvor
jeg kommer til å få et innblikk i dansk designverden samt
være med på forskjellige møter knyttet til driften av
kultursentre i København. Gleder meg!

