
Konichiwa, vi er en gruppe på 8 studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole, fra institut for Bygnings-
kunst, By & Landskab. Vi har i 3 uger rejst rundt i Japan på studietur. 

Efter en lang flyvetur landede vi i Tokyo og hoppede direkte på Shinkansen (verdens hurtigste tog, 270 km/t) 
til Kanazawa, som blev vores første rigtige møde med Japan. 
Kanazawa er en moderne storby, men i den gamle bydel finder man velbevarede gader med traditionelle 
smalle samuraihuse.
Vores primære formål i Kanazawa var at se kunstmuseet 21st century museum of art, tegnet af SANAA 
Architects fra 2004. Dette fantastiske, minimalistiske museum består af både udstillingsrum og værksteder. 
Bygningen ligger som en rund konstruktion, udhulet med fire unikke gårdrum, som omkranser udstillings-
rummene, og skaber et naturligt lys gennem hele bygningen. Gennem denne komposition opstår flydende 
overgange mellem det offentlige rum og udstillingen. 
Den spinkle glasfacade reflekterer den omkringliggende park og ændrer karakter i takt med døgnets rytme. 
Vi besøgte museet i dagslys, hvor det står diffust og går i et med det omkringliggende landskab. Da vi kom 
tilbage i skumringen oplevede vi bygningen mere defineret og lysende og som parkens centrum. 

Efter Kanazawa tog vi bussen til Shirakawa-Go, der er kan betegnes som Japans svar på frilandsmuseet. Vi 
havde før turen kun set billeder af området om sommeren, så vi blev overraskede da vi kørte igennem et sne-
dækket landskab. Vi blev mødt af et frostklart og sprødt vejr og omkranset af sneklædte enorme bjerge, der 
stod i stor kontrast til de små traditionelle landsbyhuse og tilhørende rismarker. Efter nogle timer steg vi på 
bussen mod Kyoto.

I Kyoto ankom vi til den enorme stationsbygning, der rejser sig som et gigantisk vertikalt byrum. Vi besøgte 
byen, da Sakurablomsterne stod i fuld flor. På cykler gik vi på opdagelse i byen og kom forbi gamle templer, 
stenhaver, tehuse og parker. Langs Kamo-floden iagttog vi japanernes søndagsritualer med picnic og under 
kirsebærtræerne og oplevede Kyotos behagelige og rolige stemning, der står i stor kontrast til det hektiske 
Tokyo, som vi senere skulle se. 

Efter nogle dejlige dage på cykel i Kyoto tog vi to vi en lille færge til kunstøen Naoshima. 
Den er en del af en øgruppe som var truet af affolkning og er derfor lavet til et rekreativt område med en 
række fantastiske museer tegnet af store japanske arkitekter.

Det var en stor kontrast at komme fra byen til at skulle bo i de gamle mongolske yurter midt på stranden med 
udsigt til det smukke øhav.
På Naoshima så vi Chichu Art Museum af Tadao Ando. Museet ligger på toppen af den bjergede ø. Museet 
huser tre store værker af bla. James Turell og Monet. Museet er tegnet specifikt til de udvalgte værker. Hvert 
værk og dertil udstillingsrum smelter sammen og leger med grænsen mellem natur, arkitektur og kunst. Vi 
blev alle fuldstændig bjergtaget og overvældet af dette sted og det står stadig efter vi er kommet hjem som et 
af de mest fantastiske steder på jorden vi har besøgt. Dagen efter er det blæsende stormvejr og derfor og pla-
nen om at skulle ud på den anden kunst ø Teshima blev næsten aflyst. Men nød og næppe og den sidste færge 
nåede vi heldigvis ud for at se det anerkendte Teshima Art Museum tegnet af Ryue Nishizawa. Dette museum 
lægger sig omkranset af rismarker og huser er konstrueret af en kæmpe beton skal. Dette magiske rum er 
et kunstværk i sig selv og i gulvet pipler små vand amøber fra betongulvet. Hele rummet er samlet en over-
vældende arkitektonisk oplevelse idet det skærper alle ens sanser og står skarpt som en stille tidløs lomme i 
Japans natur.



Efter nogle fantastiske dage på øerne, med plads og tid til fordybelse foretog vi et drastisk temposkift. Først 
på togturen med Shinkansen gennem det bjergrige japanske landskab og efterfølgende turens sidste destinati-
on: Tokyo.

Da vi rullede ind på Shibuya Station med Hikari-toget stod vi pludselig i et af de mest pulserende bycentre i 
byen med skyskrabere, departos (indkøbscentre) og mennesker der myldrede rundt mellem hinanden i Shi-
buya Crossing. Noget af et sceneskift fra de fredelige øer vi havde forladt få timer forinden. 

Fra vores base i Shibuya brugte vi nu de næste dage på at udforske hvad der kun føltes som en brøkdel af 
Tokyo. Med udgangs punkt i et nyt kvarter eller område af byen fik vi hver dag et nye indtryk til den kom-
plekse metropol. 

I Ginza er det de luksuriøse butikker og modebranchens mastodonter der med deres domiciler tegnet af 
alverdens stjernearkitekter dominerer gadebilledet.

I Ueno oplevede vi hvordan den store park der både er hjemsted for en række store museer og kulturelle in-
stitutioner også danner rammen for skolebørnenes idrætsaktiviteter, familemiddage under kirsebærtræerne 
og ældre der falder i snak på bænke langs kanten af parkens pladser.

Langs shoppinggaden Omotesando fik vi en fornemmelse for de voldsomme skalaskift byen så mange steder 
byder på. Fra de høje polerede facader langs den travle gade, kan man tage en af de små sidegader og plud-
selig befinde sig i lave, tætte boligområder hvor biler knap nok kan køre. Her kan man opleve hvordan japa-
nerne indtager gadens rum foran de små huse, med potter, planter, vasketøj, cykler og keramiske statuer af 
fedladne vaskebjørne. Kantzoner par excellence!

Der er så mange smukke bygninger, gade og parker vi kunne berette om fra vores tid i Tokyo da byen er van-
vittigt fascinerende i sig selv men til sidst vil vi lige 
fremhæve to ting fra vores bustur i Tokyos forstæder

Hanamidori cultural center tegnet af Atelier Bow Wow 
Yokohama international passenger terminal af Foreign Office Architects (FOA).

Førstnævnte ligger i Showa Kinen Park og fungerer som en forlængelse af parken. Bygningen ligger i en bak-
ke og benytter derfor taget som en forlængelse af parken med forskellige nedgange både direkte ind i bygg-
ningen eller til hver ende af bygningen. 

Under bakken ligger bygningen som ét stort åbent rum med en række ovale/trakt formede beton skaller der 
fungerede som bygningens hovedelementer i kraft af deres opdeling af bygningen, der derved gjorde det 
muligt for folk at bruge de forskellige nicher til f.eks. udstillinger. Selve turen igennem bygningen lå som 
en forlængelse af en af parkens stier og her gik folk igennem på må og få, vi så endda en der løb igennem 
bygningen som en del af sin rute i parken, altså virkede bygningen på alle mulige måde som en forlægelse af 
parken der trak sit offentlige rum ind under bakken.



Yokohama international passenger terminal ligger som et stort træ dæk der står vinkelret ud fra kajen og 
fungerer som en forlænget gåtur ud på vandet over et bakket landskab, med en imponerende udsigt ud over 
vandet og Yokohama by!

Vi kom sent på eftermiddagen hvor solen var på vej ned og fik en ret fin fornemmelse for stedet med en den 
smukke udsigt og folk der hang ud og gik tur. Selve stedet er symmetrisk anlagt og derfor er selve oplevelsen 
af at gå  rundt på stedet meget hurtigt oplevet men ikke desto mindre virker det ret populært og skulle efter 
sigende være et ret attrataktivt for unge der hygger og hænger ud og drikker en øl. Der var da også gang i en 
af de store sale under det store trædæk hvor en større Hawai fest var igang med foodtrucks, koncert osv. og 
gav os en fornemmelse af at man gik rundt på et landskab ovenpå selve bygningen som ud over festlokalerne 
også havde Billetkontor, venterværelse og en kæmpe P-kælder. 

Tokyo er helt sikkert en fuldstændig unik oplevelse i sig selv, både hvad angår arkitektur og byplanlægning 
men ikke mindst også fornemmelsen af at gå rundt i en by der er vågen 24/7 og i konstant forandring, helt 
sikkert et af de vildeste steder at besøge nu om dage!

Tak for støtten!

Frederik, Anne-Cathrine, Emma, Grima, Dilja, Emil Mette og Mads
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