
GIVSKUD ZOO laver aftale med verdensberømt dansk
arkitekt
Det er lykkedes GIVSKUD ZOO at få en aftale i stand med den verdensberømte danske arkitekt Bjarke
Ingels og hans tegnestue BIG om at lave et arkitektonisk skitseprojekt til en ny masterplan for
parken.

GIVSKUD ZOO tager udgangspunkt i en masterplan fra 2004, når dyreanlæg og andet byggeri i parkens skal
planlægges. En række nye ideer og muligheder betyder dog, at masterplanen har brug for en ny
gennemarbejdning. Dette er blevet muligt med økonomisk bistand fra Ole Kirk’s Fond. GIVSKUD ZOO har
derfor engageret Bjarke Ingels og BIG til at lave et skitseprojekt til den arkitektoniske udformning af
fremtidens zoo i Givskud.

Foruden den arkitektoniske skitse kommer masterplanen også til at indeholde en nytænkning af hele
konceptet for GIVSKUD ZOO. Det betyder, at alle aspekter af GIVSKUD ZOOs formål: Undervisning,
naturbevaring og forskning vil blive revurderet og udviklet. Det grundlæggende vartegn for GIVSKUD ZOO
som et zoologisk anlæg med meget store og naturlige anlæg til dyrene vil dog ikke blive ændret.

– GIVSKUD ZOO har ikke ligefrem tradition for at anvende arkitekter i vores anlægsprojekter, udtaler
direktør Richard Østerballe, men Bjarke Ingels og BIG har demonstreret så meget innovation samt stor
forståelse og inddragelse af naturens former og væsen i mange andre projekter, at det var meget fristende
at spørge, om de var interesseret i at indgå i denne proces sammen med os. Det var de heldigvis.

I forbindelse med indgåelse af aftalen udtaler arkitekt Bjarke Ingels:

– Arkitekters fornemmeste opgave er at designe menneskeskabte økosystemer og sikre, at vores byer og
bygninger passer til den måde, vi ønsker at leve på – og sørge for, at vores byer har så generøse rammer, at
vidt forskellige mennesker – med forskellig bagrund, økonomi, køn, kultur, uddannelse og alder – kan leve
sammen i harmoni, samtidig med at der tages hensyn til individuelle udfoldelsesmuligheder såvel som det
fælles bedste. Få steder er denne udfordring sat mere på spidsen end i en zoologisk have. Det er vores
drøm – sammen med GIVSKUD ZOO – at skabe de bedst tænkelige og friest mulige rammer for dyrenes liv
og samliv med hinanden og de besøgende.

– At skabe rammerne for så forskelligartede brugere og beboere som gorillaer, ulve, næstehorn, løver og
elefanter er en opgave vi endnu ikke har fantasi til at forestille os kompleksiteten af – men efter at have
arbejdet med ekstrem brugerinddragelse med 60 forskellige nationaliteter på Nørrebro eller forsøgt at få
projekter gennemført i konstant skiftende og meget komplekse miljøer – så føler jeg faktisk, at vi er
temmelig godt rustede til udfordringen. Vi glæder os til at begive os ud på en spændende opdagelsesrejse
sammen med GIVSKUD ZOOs personale og population af dyr – og håber, at vi dels vil kunne øge
livskvaliteten for dyrene såvel som for dyrepasserne og gæsterne – men sandelig også at kunne opdage
ideer og muligheder, som vi kan tage med os tilbage ind i den urbane jungle. Hvem ved, om næsehornet
kan lære os lidt om, hvordan vi selv har det – eller kunne få det i fremtiden?

Skitseprojektet vil blive udarbejdet i løbet af sommeren og præsenteres for offentligheden i slutningen af
2012.

For yderligere information kontakt direktør Richard Østerballe, ro@givskudzoo.dk, tlf. 75 73 02 22
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