1. 2. etapens forslag, 1983.
2. Prt1.miem konkurrenceforslag ti/ Pare de la Villette, 1982.

PARC DE LA VILLETTE
Pare de la Villette 1982
Arkitekter Vibeke Dalgas og Johan Otto von Spreckelsen
Medarbejdere Steen Hoyer, Henrik P0hlsgaard, Paul Deroose
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I 1983 tildeltes Sven-Ingvar Andersson i samarbejde med
landskabsarkitekt Steen H0yer, arkicekcerne Vibeke Dalgas
og Johan Otto von Spreckelsen, landskabsarkicekterne Paul
Deroose og Henrik P0hlsgaard en af ni forstepr.emier i kon
kurrencen om Pare de la Villecce i Paris.
Planen til Pare de la Villette er dee fysiske udtryk for en
ide om mange varierede aktivicecer og oplevelser - for krop
pen, sj.elen, incellektet, fantasien og samv.eret - og planen
sigter mod at give helhed og mangfoldighed, idencitet og
samspil, at indeholde bade natur og menneskets natur.
Ud over bygningerne er planen komponeret af slette,
bakker, lunde, skove og kanaler. Den horisoncale flade er
fastholdc som et dominerende tr.ek i parken. Bakkerne van
drer ud pa sleccen og danner i en sammenha:ngende scime
fra nord cil syd en sk.erm mod 0sc. Dette faunernes bakke
drag bescar af 3 cil 20 meter h0je ellipsoider med lunde,
s0er og haver.
Lundene ligger placeret i et samspil mellem slecce og bak
ker, hver Jund er cilc.enkc sin tr.earc. Vescligst i omradet er
placerec en skov som sec inde fra parken danner et bl0dt
gardin foran bebyggelsen.
Kanalerne bade adskiller og sammenholder og giver par
ken idencicet af urbane flodlandskab. Parkens hovedscier
danner et kors: den nord-sydlige hovedsci forl0ber fra entre
til museum, og en 0sc-vesdig sci ligger langs kanalens sydsi
de. Konkurrenceforslagec giver et nutidigt bud pa et stilise
ret kulcurlandskab.
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