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SOUP Hent PDF Forlaget skriver: Hundredtusinder af danskere bor i alment boligbyggeri. For mange er det
en velfungerende boform, der udgør en livslang base for deres hverdag. Alligevel dømmes den sociale

boligform ude. Efterkrigstidens store boligplaner forbindes med ghettoisering, grimhed og sociale problemer
og beskyldes for at være forslummede sovebyer, som blot bør rives ned. Men kan vi ikke få øje på noget mere

end det? Er der ikke også noget fascinerende, poetisk og dynamisk i gang i betonbyerne?

SOUP – Sol Over UrbanPlanen er et kunst- og arkitekturprojektet, igangsat af Statens Kunstfond, som i
foråret 2008 udspillede sig i og omkring et halvtomt indkøbscenter i det almene boligområde Urbanplanen i
København. I stedet for at stille nogle skulpturer op og smutte igen søsatte kunstgruppen et dialogbaseret

projekt, som kunne sætte spot på Urbanplanens drømme og dynamik. Billedkunstnere, arkitekter, kuratorer og
lokale beboere og ansatte forvandlede indkøbscentret til et midlertidigt, livligt samlingspunkt for kultur,
mødesteder og handel. Billedet blev en genoplivning af centret med nye aktiviteter baseret på stedets

eksisterende muligheder.

SOUP – Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen dokumenterer projektet. Undervejs
diskuteres de udfordringer og erfaringer, potentialer og risici, der møder kulturel byudvikling, kunst i det

offentlige rum, tværfaglige samarbejder, borgerdeltagelse og alternative strategier for bydannelse.

Bogen er støttet af Statens Kunstfond, Realdania, L.F. Foghts Fond og Dreyers Fond.
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