Ekskursjon til Roma 19.-27.mai 2012
Ekskursjonen til Roma er en del av 1. klasse undervisningen på AHO for arkitektstudentene.
Studentene må selv finansiere turen og med dette viser jeg til reisestipendet fra Afag som har
vært til god hjelp for den økonomiske delen av turen.
Roma turen ser jeg på som en viktig del av mitt første år som arkitektstudent. Her tok vi for
oss hele den europeiske arkitekturhistorie og så på fysiske byggverk fra de forskjellige
tidsperiodene. Jeg mener det er viktigå se byggene i virkeligheten slik at du får se, ta på og
oppleve rommene. Dette gjør det også lettere å huske og forstå arkitekturhistorien bedre.
Gjennom tegning av byggene ble vi også bedre kjent med bygg, rom og detaljer. Alle
frihåndstegningene fra studentene resulterte i en utstilling som ble vist 29.10 - 02.11 på AHO.
Vi startet med Pantheon som representerer antikken. Det
var spennende å se et slikt kraftig bygg som har vært et
maktsymbol i så mange år, som fortsatt er et viktig bygg
for Roma. Som Thomas Thiis Evensen, som fulgte oss
gjennom reisen i Roma som en inspirasjon med all sin
kunnskap, fortalte oss at arkitektur er et visuelt uttrykk
som har til hensikt å formidle noe. Romerne skapte
monumentale byggverk, ikke bare i Roma, men i alle de
deler av verden de okkuperte. Bygningene var uten tvil ment som maktsymboler.
Kirken Santa Maria Quattro Fontane er tegnet av den store
barokkarkitekten Borromini. Denne kirken ligger rett ved hans
konkurrent Berninis kirke, Sant’ Andreas al Quirinale i Via del
Quirinale nr. 29 som vi også så.
Dette er bare noen få eksempler på bygninger vi så i Roma. Vi
så alt fra romerske badeanlegg som Caracallas termer til
Romas kanskje mest kjente turistattraksjon Peterskirken. Det
viktigste i denne rapporten mener jeg er å forklare viktigheten
av en slik reise som viser arkitekturhistorien kronologisk
rekkefølge, heller enn å forklare hvert eneste bygg vi så på
turen. Byggene var eksempler på hva som tilhørte hver enkelt
tidsperiode. En slik reise som denne har gjort det lettere å bli
kjent med historien og gir en helt annen opplevelse av læring. Dette er en helt annen måte å
tilnærme seg kunnskap på enn å f.eks. lese i en bok.
Viktig er det også å legge til at denne turen også har gitt meg en opplevelse av å utforsk en
slik storby som Roma så grundig. Selv om vi har lært mye om arkitekturens historie har vi
virkelig fått sett på Romas historie, kunst og kultur. Jeg vil derfor takke Afag sitt reisestipend
som gjorde denne reisen mulig.

