
Om CINARK

CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under 

Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole. 

Målet med centeret er at styrke skolens, uddannelsens og 

fagets forståelse og udnyttelse af det arkitektoniske 

potentiale der ligger i det industrialiserede byggeri og i 

den design- og videnbaserede byggeindustri. 

Med CINARK vil Kunstakademiets Arkitektskole udvikle 

og skærpe de arkitektfaglige kompetencer som indgår i 

byggeriets industrielle tilblivelsesproces. Industriel Arki-

tektur defineres her i bred forstand, lige fra udvikling af 

komponenter, byggesystemer og processer til det ende-

lige bygningsværk, og diskussionen af dets arkitektoniske 

og samfundsmæssige værdi. 

Overordnet har CINARK til opgave at indkredse, analy-

sere, og fremhæve de særlige begreber, væsenstræk,

metoder, processer og produkter, som kendetegner fag-

området Industriel Arkitektur, med henblik på at afklare 

grundlæggende forhold såvel som at pege på aktuelle 

problemstillinger og udviklingspotentialer.

CINARK varetager specifikke forsknings- og undervis-

ningsmæssige opgaver som sigter mod, at arkitektonisk 

kvalitet bliver udviklet og videreført i et nutidigt, innova-

tivt, industrialiseret byggeri. Vores ønske er, etablere en 

åben – men også nuanceret kritisk diskussion af de forhold, 

som indvirker på de arkitektoniske muligheder i en indu-

strialiseret kontekst.
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