Havnebadet - DK
DVT/HGS
Vi er i det, jeg kalder
Københavns geografiske epicentrum.
Jeg hedder Julien De Smedt.
Jeg er indehaver af JDS Architects.
Havnebadet her
byggede vi i 2002-2003.
Det flyder på vandet
i Københavns havn.
Om sommeren er her travlt.
Her kommer tusindvis af mennesker.
Designet er let og afslappet.
Folk kan komme og gå, som de vil.
Selve havnebadet er enkelt.
Der er tre bassiner.
Vi lavede det så langt som muligt
inden for det område, vi havde.
Det betyder,
at banelængden er 80 meter.
Der er tre-fire steder til udspring.
Vi ville også lave et byauditorium.
Vi byggede en bred trappe,
som kan bruges som auditorium.
Her kan folk holde debatter
eller tage på picnic.
Stedet har
mange anvendelsesmuligheder.
Det er også et kendetegn,
som vi prøver at udvikle - og indarbejde i vores nye projekt
på den anden side.
Vi vil bygge en promenade,
der begynder ved tårnet der - og som også skal flyde på vandet.
København er et godt sted
til eksperimenter på havnefronten.

Havnefronten har to sider.
Den ligger ikke ud mod havet.
Udviklingen foregår inde i byen
og har to sider.
Stedet her er
det bedste eksempel på de forhold.
Først tog vi denne side, og nu
skal vi i gang med den anden side.
Vi har mulighed
for at forene havnefrontens to sider.
De fleste af vores projekter
foregår i Europa.
Her giver byernes historie og
tæthed os gode muligheder ...
... for at lave omdannelser.
Når vi udvikler vores design,
tager vi udgangspunkt i historien.
Vi tager givne ting og forhold,
som er blevet afprøvet - og forsøger at forbedre dem
og tilpasse dem til de gældende behov.
Det er spændende at prøve at forstå - hvordan vi kan bruge
de gamle sten til noget nyt.
Innovation handler mere om udvikling
og gradvis forandring - end om revolution.
Miljøet, der omgiver os,
er vores legeplads.
Hvis vi forsøger at udnytte det
og at gøre mere med det - end det, der er mest oplagt,
så er her mange muligheder.

