Kull 25s
2 Resa till Portugal.
Av Winnie Westerlund, Bergen Arkitekhögskole.

Med parollen ”Teckningskurs” så reste min klass, kull 25 från
Bergenarkitekthögskole, till Portugal i mars 2012. Vi landade i Lissabon där vi
mötte upp våra lärare för kursen; Asbjörn Andresen som är arkitekt, skulptör
och som jobbar med ett kontor i norra Portugal – som vi sakta reser mot under
våra 2 veckor tillsammans. Så har vi med oss Lisa Sigfridson som är konstnär ,
som
m teckningslärare ger hon tips om vad vi ska fokusera på i teckning av olika
platser eller situationer vi kommer till under resan. - Vad är intressant att
kommunicera i en bild av en trång passage i förhållande till en öppen plats?
Hon ger oss också väldigt
gt direkta vägledningar om hur vi ska få till perspektiv,
drar nya streck, eller hur vi ska utveckla våra ”egna” linjer.
I Lissabon ser vi på stadsstrukturen och besöker enskilda bygg som t.ex en ga.
Vatten reservoar inhyst i en stor byggnad, kopplad till en ”engång” milslång
akvedukt.
Med en buss som vi hyr för hela gruppen, vi är 29 + 2 lärare, så reser vi under en
dag mot Coimbra, där vi stannar i två dagar och bland annat besöker det anrika
universitetet om är ett jättekomplex på högsta punkten i staden.
stad
Vidare reser vi till Porto, en dryg timmes tågresa bort. Första dagen där
orienterar vi osss i den gamla stadskärnan,
stadskärnan, UNESCO märkt, och tänker på hur det
är att transportera sig i en stadskärna som är så tätt och så brant byggd: den går
från floden, rätt upp på båda sidor. Under våra dagar kommer vi också att besöka
en del arkitektur av Alvaro Siza,
Siza, bl.a ett ”natur” badanlägg bli min personliga
favorit ”upplevelse” under hela turen. Hela tiden ser vi genom teckning och
diskuterar mycket det vi ser, varför ser vi det vi ser?
På BAHS gör vi många studieturer,
Sedan reser vi till Staden Braga, som blir vår bas och från
för oss som går andra året så var det
vilken vi görr dagsturer till tusenåriga boplatser och helt
här den först utanför Norge. Våra
nya .
resor finansieras helt av oss
studenter. Vi hade för Portugal
turen en gemensam kassa (med
pengar som vi arbetat ihop
tillsammans genom fester
feste mm) som
täckte det mesta av inträden till
museum och dyl. samt hyra av buss
och andra transporter. Resestipend
pengarna jag får av Afag går till att
täcka en del av mina utgifter för
flygresa (2.500kr), boende (800)
och mat( ca 3000).
Jag tycker att det är väldigt viktigt
att kunna resa i studiesyfte, det gör
mycket att uppleva olik arkitektur
för att utveckla sina tankar om vad
det är vi egentligen studerar och få
ta del av en orsak och verkan i olika
byggda situationer påverkat av
klimat eller kultur .
Men det är såklart inte gratis att
sätta sig på ett flyg och resa bort.
Därför tycker jag det är bra att det
ändå finns lite ekonomiskt stötte till
studenter.

