FÖRHANDSUPPGIFTER TILL ANSÖKNINGSALTERNATIVEN ARKITEKTUR 2016

Insektrestaurangen ”Fly-through”
Uppgift 1
Skaffa 50 tändsticksaskar. Ta bort stickorna ur askarna
(de får inte användas för uppgiften).
Utforma och genomför av askarna genom att limma en
insektrestaurang för en femvingad nordisk nattsvischare.
Insektrestaurangen ska hänga i luften. Fantasiinsekten
ifråga är av den storleken att cirka tre svischare ryms på
en och samma gång i en tändsticksask. Du behöver inte
använda alla askarna.
Askarna ska målas vita så att eventuell reklam och plån
täcks.
Häng upp din insektrestaurang enligt anvisningarna här
invid mot en svart bakgrund. Fotografera restaurangen och
skriv ut en lodrätt bild i ca A4-storlek ((210 mm x 297 mm).
Endast restaurangen mot den mörka bakgrunden ska
synas på bilden.
Vid bedömningen fästs uppmärksamheten på utförandet
av insektrestaurangen ”Fly Through” och kompositionsförmågan.

Uppgift 2
Teckna en bild inifrån insektrestaurangen. På bilden ska några svischare flyga inne i restaurangen medan några redan
har satt sig/ställt sig att äta.
Det är tillåtet att använda färger, teckna/måla/fri teknik (inte foto) på ett lodrätt A3-ark.
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid gestaltningen av restaurangrummet, stämningen samt kompositionsförmågan
och teckningsskickligheten.

Uppgift 3
Teckna en bild där insektrestaurangen finns med och där ljusen
inne i restaurangen lyser lockande i skogen en augustinatt.
Utförande i svartvitt, fri teknik (inte foto) på ett lodrätt A3-ark.
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid stämningen i
teckningen och teckningsskickligheten.
Limma bilden på ett A3-ark. Fäst ihop A3-arken enligt den
bifogade anvisningen genom att tejpa dem fast i varandra från
baksidan.
OBS! Den insektrestaurang du byggt ska inte skickas in för
bedömning.
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Förpackning
Verken ska placeras i en bubbelplast- eller postpåse i L-storlek. Bakom varje A3 ska du skriva
Efternamn
Alla förnamn
Personbeteckning
Underskrift
Med din underskrift försäkrar du att du har utfört uppgifterna självständigt.
Utför uppgifterna enligt anvisningarna du fått. En uppgift som har utförts på ett annat sätt än det anvisade kan
underkännas.
Det ligger på ditt eget ansvar om verken går sönder eller försvinner i posten.

Inlämning
Skriv följande uppgifter på kuvertet med tusch, som kan urskiljas tydligt, och med stora bokstäver enligt den bifogade
anvisningen:
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OBS!
Ansökningsblanketten fylls i och skickas elektroniskt på adressen
https://opintopolku.fi/
Förhandsuppgifterna bedöms som en helhet enligt principen godkänd-underkänd. Förhandsuppgifterna inverkar inte på
det slutliga poängantalet eller det slutliga urvalet. En urvalsprovsguide skickas endast till dem som valts till fortsättningen.
Lämna inte in annat, överflödigt material med förhandsuppgifterna, som till exempel betyg, kopior av ansökningsblanketter
eller förpackningsmaterial.
Även om du lämnar in dina verk personligen ska de vara förpackade och anteckningarna på kuverten ska vara gjorda
enligt anvisningarna.
Förhandsuppgifterna ska lämnas in oberoende av prov- eller ansökningsorten till Aalto-universitetets
ansökningsservice senast 6.4.2016 kl. 15.00. Inlämningsadressen är Aalto-universitetet, Ansökningsservicen, PB
11110, 00076 Aalto
Förhandsuppgifterna ska vara framme inom den utsatta tiden, det räcker inte med en poststämpel med
inlämningsdagens datum. Om uppgifterna lämnas in personligen ska de lämnas in till Aalto-universitetets
ansökningsservice senast kl. 15.00 den 6.4.2016. Besöksadressen är Otsvängen 1, rum 198Y, Esbo (se kartan).
Uppgifterna om dem som kommit in till fortsättningen publiceras torsdagen 14.4.2016 kl. 12.00. Du kan höra dig för om
resultatet av förhandsuppgifterna per telefon till Aalto-universitetets ansökningsservice torsdagen 14.4.2016 kl. 12.00–
15.00 och fredagen 15.4.2016 kl. 9.00–12.00. Telefonnumret till ansökningsservicen är 02944 29290.
Namnet på de sökande som kommit in till fortsättningen och som gett sitt samtycke publiceras på dia.fi-sidorna.
Förhandsuppgifterna returneras inte.
BEGÄRAN OM GRANSKNING
Om sökanden misstänker att det förekommit ett fel i bedömningen eller registreringen av förhandsuppgifterna har hen rätt
att ansöka om granskningsförfarande. En granskningsbegäran ska riktas till arkitekturutbildningarnas
urvalsprovskommitté och ska, i skriftlig form, vara framme vid Aalto-universitetets ansökningsservice senast torsdagen
21.4.2016 kl. 15.00. Försenade ansökningar om granskning behandlas inte. Den maximala längden på en
granskningsbegäran är sammanlagt en A4-sida.
Beslutet med anledning av en granskningsbegäran meddelas skriftligt, men skriftliga bedömningar av uppgifterna ges
inte. Meddelandet om resultatet av granskningsbegäran skickas senast torsdagen 28.4.2016 kl. 12.00. Information om
resultatet av granskningsbegäran kan även fås per telefon torsdagen 28.4.2016 kl. 12.00–15.00 på telefonnumret 02944
29290.

