Velkommen til et nytt semester!
Arkitektur 6 er det siste semesteret i grunnutdanning for
studentene ved NTNU. Myndiggjøring av studenten som
profesjonell utøver og utforsker av faget, er en sentral
målsetting i kurset. Eller for å si det helt enkelt:
I stedet for å lære bort arkitektur, skal det (ut)dannes
arkitekter.
I denne sammenhengen er en fagforståelse av
avgjørende betydning. Men hva er faget , hva er
arkitektur ?
Hva er arkitektur?
Det er mange mulige svar på dette spørsmålet , men
at arkitektur er mer enn byggeri er det ikke noe tvil om.
Det må være mer enn en sum av rasjonelle løsninger
på enkeltaspekter som sted , funksjon, lys, tektonikk mm.
Denne merverdien har sammenheng med et samspill av
rasjonelle løsninger , estetikk og erfaringer til brukene av
det byggete miljøet. Med begrepet atmosfære (gjennom
boken Atmosphere fra 2006) gir Peter Zumthor en god
beskrivelse av de erfaringer de fleste av oss har gjort seg
med bygninger eller andre fysiske omgivelser.

gnist

Det er fascinerende at de fleste mennesker kan oppdage
tilstedeværelse av «atmosfære» eller klang i en bygning i
løp av sekundbrøkdeler. Mennesket har et utrolig utviklet
potensial til å oppfatte sammenhenger og helheter,
eller som Pallasmaa beskriver det her i en samtale med
Zumthor:

“

Siden jeg begyndte at interessere mig for begrepet
atmosfære, gar jeg læst meget og bedrevet
neurologiske studier. Det er en hel del, der tyder på,
at vi virkelig besidder evnen til at aflæse komplekse
størrelser og at vore perceptuelle og kommunikative
processer går fra helheder til detaljer og ikke den
modsatte vei. Men når vi underviser , er vi stadig
tilbøjelige til å gå fra detaljerne til helheden, og det
virker som en forkert fremgangsmåde.
(2012:67, New Nordic arkitektur & identitet)

Hvordan kan vi lære oss å designe prosjekter som tar
høyde for dette?

Kontakt:
Steffen Wellinger
wellinge@ntnu.no
Truls N. Stangeland
truls.stangeland@ntnu.no
www.ark6.no
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ONSDAG 05.02.2014 / Skiboli
10:15 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - >>>

Velkommen / Steffen Wellinger
Presentasjon av lærerteam og
læringsassistenter

7

MANDAG 10.02.2014 / Skiboli

TORSDAG 13.02.2014 / Studio

09:15 - 10:00

Helsefremmende forskning / Geir Espnes

09:15 - 10:00

Klassekontaktmøte 1

10:15 - 12:00

Intro Startbox og Skisserende
programanlyse / Steffen Wellinger

10:15 - 11:00

Intro coaching

Lunch fra Ågot Lian på Skiboli. Ta med
drikke.

11:00 - >>>

Veiledning på salen

12:00 - 13:00

Lunch

Intro aktivitet

13:00 - 16:00

Impuls Arkitrip 2 / skisserende
programanalyse

/ Salg av kompendium: 100,/ Oppmelding av grupper

TORSDAG 06.02.2014 / Skiboli

/ Ta med tegneutstyr!

TIRSDAG 11.02.2014 / Studio

FREDAG 14.02.2014 / Studio

09:15 - 12:00

“Hvordan prosjekterer du?”

10:15 - 12:00

Intro situasjon / Elena og Bendik

10:15 - >>>

12:00 - 13:00

Lunch

12:45 - 14:00

Befaring Trøndelag Teater

PS: endringer i planen kan forekomme. Følg med på www.ark6.no.

13:00 - 13:30

Intro Arkitrip 1 / Prof. Alex Booker

14:00 - >>>

Tomtebefaring

13:30 - >>>

Arkitrip 1

Coaching på salen

not-so-fun-facts
/ Kommende generasjon er i vestlige land
den første som er spådd å leve kortere enn
foreldregenerasjonen. Dette grunnet inaktivitet og
påfølgende kroniske sykdommer.

FREDAG 07.02.2014 / Skiboli

ONSDAG 12.02.2014 / S3

09:15 - 11:00

Arkitrip 1

09:00 - 10:15

Kom på plass på salene!

11:00 - 11:30

Oppsummering arkitrip 1

10:15 - 11:00

Tredjeplasser / Aksel Tjora

11:15 - 12:00

Zoom out / Elena

13:00 - 16:00

Zoom out WORKSHOP / Elena

20:00 - >>>

Streiftur; 6:40

/ Tilfeller av kreft på verdensbasis spås å øke med
170% i løpet av de neste 20 årene. Halvparten av
tilfellene defineres som produkt av usunn livsstil, da
med tobakk, alkohol, bearbeidet mat og mangel på
fysisk aktivitet som katalysatorer. Det spås heller
ingen bedre løsning enn å forhindre situasjonen.
/ I tillegg til kreft gir inaktivitet økt risiko for hjertekar-sykdommer, diabetes, femderelaterte- og andre
alvorlige sykdommer. Dette gir samfunnet direkte
økte helsekostnader, i tillegg til at flere og flere
mister muligheten til å delta i et normalt yrkesliv.

