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bogserie om ny dansk arkitektur. Gennem 10 bind vil serien give et vitalt signalement af den nyeste danske
arkitektur. Hvert bind udfolder et enkelt bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. De 10

bygninger repræsenterer desuden 10 aktuelle temaer i tidens arkitekturdebat. Gennem et essay og et
dybdegående interview med arkitekten, kommer man helt tæt på. Samtaleformatet vil sikre en uformel

beskrivelse, mens essayet vil supplere med baggrundsviden.

”LEGO House er nok den bygning i hele vores karriere, hvor der er den største sammenhæng mellem form og
indhold,” siger stjernearkitekten Bjarke Ingels. Den opsigtsvækkende LEGO House bygning midt i Billund er

bygget op af 21 store klodser omkring et åbent torv i midten. Det skal både fungere som det sted, som
’LEGO-pilgrimme’ fra hele verden kan mødes, og som et sted, som indbyggerne i Billund frit kan skrå

igennem eller opholde sig i.
Over torvet er der så 12 forskellige gallerier, der viser forskellige vinkler på LEGOs filosofi om ’læring

gennem leg’.
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