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Februar til August 2013 var jeg på utveksling fra Bergen Arkitekthøgskole til Ponteficia Universidad
Catolica de Valparaíso. Jeg studerte to trimestre ved arkitekturskolen ead i den sjarmerende havnebyen
Valparaíso. Halvåret på bortebane tilsvarer 2. semester i fjerde klasse på BAS.
Ettersom det én uke siden jeg returnerte til Bergen, er det fremdeles mange inntrykk å reflektere over.
Opplevelsene er mange og jeg angrer ikke en dag på at jeg besluttet å reise. Utvekslingen har bidratt til
forståelse av en annen kultur, et nytt språk og en ny metode å lære og forstå arkitektur. Samtidig har det
vært interresant å få en bekreftelse på den kunnskapen en har besatt seg i løpet av studieårene i Norge.
Å kunne diskutere arkitektur, jobbe med prosjektering og bygge modeller med arkitektstudender som
har hatt en helt annen undervisning enn en selv, har vært en spennende opplevelse.
Første trimester arbeidet vi med prosjektering av et religiøst bygg med strenge krav fra klienten. Modeller og plansjer med plantegner ble innlevert hver uke. Avsluttningsvis hadde vi en utstilling på skolen
med de omtrent 40 prosjektforslagene fra klassen. Andre trimester arbeidet jeg i en workshop med 13
andre studenter. Vi jobbet i 1:1 og støpte søyler i betong. Workshop’en ble arrangert på en tomt som
tilhører arkitekturskolen, kalt Ciudad Abierta / den Åpne By. Det siste trimester var definitivt mest givende ettesom vi jobbet i gruppe og var nødt til å kommunisere og utvikle en protype sammen.
Da jeg bodde i Chile reiste jeg også en del rundt i det langstragte landet. I sør vandret jeg i Patagonias
fantastiske fjell. På Påskeøya lærte jeg om Rapa Nui folkets kultur og måten de har laget de fascinerende
Moaiene. I verdens tørreste ørken, San Pedro de Atacama, besøkte jeg ruinene til en tidligere forsvarsanstaltning som skulle beskytte atacamenerne mot spanjolene. Utrolig nok et det flere bosettinger i
ørkenen, også på området kalt Altiplano med en gj.snitt høyde på 3750 moh.
Her finner en også rester etter Inkaveien langs Andesfjellene.
Ved La Serena besøkte jeg en øy vernet som
naturlig dyrereservat, med sjøløver,
uttalige fuglearter, delfiner og hval.
Takk til Afag som bidro med
et reisestipend!
Aina

