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Et intensivt dypdykk i

parametrisk design

Det nærmet seg sommeren og slutten av semesteret. Det var på vei ned trappene fra
tegnesalen at jeg fikk øye på plakaten, som viste seg å bli den indirekte årsaken til at jeg
flere uker senere befant meg i Istanbul: påmeldt på et intensivt fem dagers kurs. Målet var
å gi deltagerne en dypere forståelse av parametrisk tenkning som metode og en ny måte å
designe på.
Jeg gikk opp trappene igjen og inn på datasalen. Det er ikke alle plakater som trigger meg, men av en
eller annen grunn gjorde denne det. Jeg gikk rett inn på hjemmesidene og leste mer. Det viste seg å
være et turnerende kurs som skulle holdes åtte forskjellige steder i Europa i løpet av juni og juli. Fire på
engelsk og fire på spansk. Dette snevret inn mulighetene betraktelig, og valget falt på Istanbul. Her kom
Afags reisestipend godt med. Flyet landet forsinket natt til mandag og kursstart, heller ikke bagasjen
min var å oppdrive. Men jeg var likevel klar for kurs.
Allerede første dagen ble jeg betatt. Sammenhengen mellom matematisk logikk og design var
spennende. Vi møttes i et intimt, lite lokale i Beyoğlu på nordsiden av Det gylne horn. På 1800 tallet
var området en nyere og mer europeisk del av Istanbul. Det var merkelig forfriskende å ta steget fra
samfunnet der ute, med sitt overflod av kulturinntrykk, og inn i det lyse rommet. Vi samlet oss rundt
bordet før kursleder Jose Luis Garcia del Castillo kastet seg ut i den første forelesningen. Han gikk rett
inn i kjernen av parametrisk design og tok oss med på en reise gjennom matematikken og logikkens
verden.
”Anything you can do with geometry, you can do with mathematics.

But not necessarily the other way around.”
Jose Luis Garcia del
Castillo
Parametrisk design er en forholdsvis ny måte å tenke design på. Den er programbasert og danner
grunnlaget for å kunne generere flere forskjellige resultater. En søker med andre ord ikke etter et
optimalt fysisk og statisk resultatet. Programvaren vi brukte var Rhinoceros og Grasshopper.
Sistnevnte er laget spesielt for oss som er mer vant med å lese og forstå bilder og visuelle konsept enn
ord. På den måten visualiseres settet av operasjoner og beregninger i Grasshopper, mens selve 3d
modellen visualiseres i for eksempel Rhino.

Utgangspunktet for parametrisk design er algoritmen, det vil si et sett av regler. En algoritmisk prosess
er en serie operasjoner som uføres gjennom beregninger. Først mater en operasjonene med verdier, kalt
parametre. Disse kan være konstante størrelser, mens nøkkelen til generisk design ligger i at disse
verdiene kan varieres og endres. Utfallet er tilsvarende variasjoner i resultatet. Slik genereres ikke kun
et utfall, men et spekter av forskjellige løsninger til et spesifikt problem.
Innføringen var intensiv og for meg, full av ny informasjon. En må rett og slett omorganisere måten en
tenker på. Først må en vite hva en tenker å designe, skisse prosessen på forhånd for så å finne ut hvilke
matematiske operasjoner som kan gi de ønskede resultatene. Fordelene er av en slik prosess er
umiddelbare. Kvaliteten ligger i at vi faktisk designer våre egne designverktøy og prosesser. Dette tar
tid, men minimaliserer også arbeidet på sikt dersom målet er å skape og teste ut forskjellige varianter av
en bestemt design. Noen av resultatene kunne en kanskje heller ikke forestilt seg på forhånd.

Uken fortsatte i samme tempo, og torsdag kveld var hodet fullt. Hver formiddag holdt Jose grundige
forelesninger før vi selv fikk prøve oss på forskjellige praktiske øvelser utover ettermiddagen og
kvelden. Vanskelighetsnivået økte gradvis, og det var utfordrende å henge med.
Den siste dagen var vi invitert til omvisning og debatt på
det private universitetet, Bilgi University of Archtecture.
De underviser i parametrisk design og viste oss et knippe
arbeider gjort av deres studenter. Etter omvisningen, tok
Jose oss rundt på campusområdet for å se og diskutere
oppbygning og struktur til noen av modellene i 1:1. Vi
lot oss fascinere av de fysiske objektene og deres logikk
før vi igjen gikk inn i de flotte lokalene.
Hovedinnlegget i debatten gikk ut på hvordan vi som arkitekter må bevare et nyansert syn på
parametrisk design, og likestille det med andre innfallsvinkler til arkitektur slik som tektonikk,
stedsforståelse, funksjonalitet etc. Grunnet den store fascinasjonen for parametrisk design, blir den ofte
misbrukt som metode. Den kan lett bli selve målet i seg selv, enn en av flere designmetoder i arkitektens
nøkkelknippe. Dette kan for eksempel gjenspeile seg i ekstreme former der det viktigste er at det
faktisk kan la seg konstruere.
Men som arkitekter har vi et mye større ansvar utover det formale. David Chipperfield satte fingeren på
nettopp denne konflikten i en av sine forelesninger ved Harvard i fjor høst: “… We naturally tend to
discuss architecture in terms of what it looks like, while we increasingly abandon our interest in what it
feels like. In doing so, we undervalue architecture's most extraordinary potential, that of physical
experience of being within architecture.”
Videre sier han at han ikke på noen måte ønsker å undervurdere betydningen av en bygnings visuelle
kvaliteter. Dog han føler det er viktig å påpeke at vi i vår kultur, som i så stor grad fokuserer på det
visuelle, har en tendens til å undervurdere mening og substans.
Dette kommer godt til uttrykk i vår fascinasjon for naturen og ønske om å etterligne denne.
Eksempelet som Jose dro fram her, var de enorme tuene bygd av australske eller afrikanske termitter.

Om et menneske var på størrelse med en gjennomsnittlig termitt, ville den relative størrelsen på en
termitt tue tilsvare en 180 etasjer bygning – nesten 2000 meter høy.

Men årsakene og logikken bak disse konstruksjonene er intuitive og termittenes måte å overleve i et
ekstremt klima. Det er noe annet enn vår trang til eksempelvis å konkurrere om å bygge den høyeste
bygningen eller mest innviklete formen. Jeg mener derfor at vi som arkitekter må gå i dybden på hvilke
behov som ligger bak hver enkelt designoppgave, og forstå de kvaliteter vi fascineres av. Dette ligger
forut for vårt valg av designmetode og innfallsvinkel til det enkelte prosjekt.
Til syvende og sist forsterker dette et prosjekts mening og substans slik at de argumentene vi legger
fram, være seg praktiske, funksjonelle, økonomiske eller filosofiske, har tilstrekkelig faglig tyngde.

