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I 19 dager har 7 norske studenter fra NTNU jobba sammen med 6 Mexicanere og Tyintegnestue på Lista i Farsund kommune. Prosjektet var basert på
et casestudie gjort av Pir II, Helen & Hard og TYINtegnestue. Denne workshopen er en start på det som forhåpentligvis bli et nytt næringsutviklingsprosjekt i dette området. Ved å sette spor i landskapet ønsket vi å vise hvor
flott dette lanskapet er og vise mulighetene videre for evt investorer.
De første tre dagene gikk til å tegne forslag til konstruksjon, og da vi hadde
utviklet et godt forslag startet vi å bygge. Alle grunneigerne bidro hver sine
ting. En hjalp med å grave, og sette stolpene ned i bakken til gangbanen, En
annen hjalp til med å bygge, og alle hustruene lagde god, hjemmelaget mat til
oss, hver dag, tre ganger daglig. Vi har i løp av et tre uker langt opphold fått
hjemmelaget, varm lunsj, “klokka 5-kake” og middag servert på døren hver
dag. En helt fantastisk opplevelse, spesielt for våre mexicanske venner, men
også ikke hverdagskost for en norks, arkitekturstudent.
Under arbeidet fikk vi oppleve utfordringene som kommer når vi tegner
en rett strek på et papir. Det blir ikke slik i virkeligheten! Vi måtte finne
løsninger på alle mulige detaljer underveis, og Yashar og Andreas har vært
veldig flinke på å deligere ansvar, og få oss til å ha eierskap til prosjektet.
Resultatet av worshopen ble en 60 meter lang vandring gjennom en sandyne,
med blandt annet et gløtt inn i sanddynen innrammet i glass. I enden av
rampen bygde vi en liten hytte på 9 m2, hvor en kan sitte i hengende sitteplasser, inkl. en hems.
Den siste skruen ble satt i 2 minutter før opningen 21. september, og vi hadde
en fin innvielse av hytta, med mange grunneigere og lokale tilstedes.En gammel dame satt tilogmed utenfor hytta og hadde tårer i øynene fordi hun syns
det varså fint å ha en plass hun kunne gå til, fordi hun hadde ikke helse til å gå
i sanddynene. Nå kunne hun oppleve landskapet via konstruksjonen vår.
Takk til Solveig Egeland som gjorde det mulig for oss å være med på workshopen. Hun har skaffa sponsorer, overnatting, organisert mat, og vært
tilstede for oss 100 prosent hver dag iløpet av oppholdet. Vi har lært mye, og
håper at dette kan være til glede for mange. Veien videre er å ha en lignende
workshop i Mexico til neste år med den samme gjengen studenter og TYIN.
Vi gleder oss!

