DIA-URVAL 2004: ARKITEKTUTBILDNINGENS FÖRHANDSUPPGIFTERNA

Uppgifterna bör förverkligas så att de alla ryms i
postens förpackningslåda nr. 3 (384mm x 288mm x
96mm). Alla arbeten skall stödas för att tåla de förhål-

landen transporten förutsätter, men ändå så att de går
enkelt att packa upp och ner igen. Arbeten som innehåller självnedbrytande material godkänns ej.
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En boning som ryms i en resväska

Pardelar

Planera en konstruktion som ihopfälld ryms i en resväska. Konstruktionen bör avgränsa ett utrymme
lämpligt för en människa att sova i. Skyddet mot väder
och vind behöver inte vara fullständigt. Resväskan kan
vara en del av konstruktionen.

Två helt olika föremål eller kroppar kan komplettera
varandra både till formen och materialet. Framställ ett
dylikt par. Det ena av dessa föremål ska vara en valfri sten med ett största mått på högst 6 cm. Det andra
föremålet får du tillverka eller välja helt fritt, förutsatt
att det ryms i lådan för postning av uppgifterna tillsammans med de andra arbetena. Föremålen bör vara
sammanfogade.

Framställningssätt: Bygg en miniatyrmodell i skala
1:10 (en cm i modellen motsvarar 10 cm i verkligheten)
både av konstruktionen och resväskan. Presentera boningen öppnad.
Bedömningsgrunder: insiktsfullhet i arbetet, materialanvändning, fantasi och omsorg i utförandet.

Bedömningsgrunder: helhetsintrycket av kontrasterna,
intrycket av materialen och sammanställningens
egenart.
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Landskap

Världens mest sensuella mobiltelefon

Gör en färgbild, där du omvandlar det mörka landskapet i bifogade bild, att upplysas av en från vänster
uppstigande klar sol.

Framställning: en modell i naturlig storlek

Framställningssätt: på ett ark av storlek 370mm x
270mm. Användning av dator förbjudet, annars valfri
teknik.

Bedömningsgrunder: fantasi, sensualitet, omsorg
i utförandet

Material: färdiga mobiltelefonskal får ej användas

Bedömningsgrunder: förmågan att gestalta rum med
tillhjälp av färger.
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