
FORSK!

Hvorfor forsker arkitekter – og hvad forsker de i?

Arkitektskolen Aarhus præsenterer i perioden fra 
13. april -25. april 2018 udstillingen FORSK! – når 
arkitekter forsker i Rå Hal i Aarhus. På udstillingen 
kan arkitekturinteresserede og offentligheden i 
øvrigt opleve, hvordan arkitekturforskning 1:1 eller 
Research by Design, aktivt kan bidrage til udvikling 
af arkitekturens elementer, landskabet  
og planlægningen af fremtidens byer.

FORSK! Titlen på udstillingen er et udråb, en 
appel, en erklæring, en tilskyndelse eller en 
opfordring – til at forske! For forskning skaber 
viden, den inspirerer, den har samfundsmæssig 
relevans, og den medvirker til at flytte vores fag. 
Udstillingen sætter fokus på Arkitektskolen Aarhus’ 
nuværende og nyligt afsluttede ph.d.-studerendes 
forskningsarbejde og særligt på Research by 
Design som forskningsmetode. 

Research by Design er et særligt 
forskningsprogram initieret på Ph.d.-skolen på 
Arkitektskolen Aarhus af Ph.d.-skoleleder og MSO-
professor i Research by Design Johan Verbeke. 
Programmet fokuserer på afprøvning af ideer og 
teorier 1:1 og har en langt mere fysisk og konkret 
tilgang til forskning end andre forskningsmetoder.

Hvordan tilpasser vi vores byer, når vandet 
stiger? Hvordan kan vi bruge digitale design- 
og produktionsformer i fremtidens byggeri? Og 
hvordan kan vi nytænke udkant og opland? Det er 
nogle af de problemstillinger forskerne tager fat 
på. Kom tæt på forskningen gennem udstillingens 
brug af arkitektoniske installationer og oplev 
de kreative processer der ligger til grund for 
arkitekternes forskning. 

Gennem en række installationer og modeller 
præsenteres processer og resultater 1:1. Forskning 
er en flerårig proces, en rejse med trials & errors, 
enegang, samarbejde, op-  og nedture og - 
gennembrud. Hvor mange gange i processen løber 
man panden mod en mur, hvornår ender man i en 
blindgyde - eller kører i ring? Som forsker skal man 
have tålmod - og mod.

Udstillingen åbner i forbindelse med 
CA2RE konference (13.-15. april 2018) og 
fortsætter til Forskningens Døgn (20.-25. 
April 2018). Arkitektskolen Aarhus er i løbet af 
udstillingsperioden arrangør af events og talks for 
offentligheden, herunder unge under uddannelse. 

Arrangementerne er gratis og alle er velkomne.

Check programmet på aarch.dk
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PROGRAM FOR FORSK

13—  
15APR

19APR

INTERNATIONAL  
CONFERENCE CA2RE

ROBOTTER OG ARKITEKTUR17.00 – 18.00  

HVOR LIGGER DE NYE BYER?18.00 – 19.00 

20APR

23APR

24APR

ÅBNING AF FORSKNINGENS 
DØGN: HVEM FORSKER VI FOR? 
OFFENTLIG PANELDEBAT MED 
UDSTILLINGENS FORSKERE

 FREMTIDENS ARKITEKTPRAKSIS

VAND – RESSOURCE ELLER 
PROBLEM?

UDKANTSDANMARK – 
AFVIKLING ELLER UDVIKLING?

16.00 – 18.00  

17.15 - 19.30

13.00 – 15.00

15.00 – 17.30

ALLE ER VELKOMNE
FRI ENTRE

FORSK! ER EN UDSTILLING OM OG 
MED FORSKERE FRA ARKITEKTSKOLEN 
AARHUS.

UDSTILLINGEN ER STØTTET 
AF BECKETT-FONDENS OG 
ARKITEKTSKOLEN AARHUS

AARCH.DK
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Hvorfor forsker arkitekter – og hvad forsker de i?

Arkitektskolen Aarhus præsenterer i perioden fra 13. april -25. april 2018 
udstillingen FORSK! – når arkitekter forsker i Rå Hal i Aarhus. På udstillingen 
kan arkitekturinteresserede og offentligheden i øvrigt opleve, hvordan 
arkitekturforskning 1:1 eller Research by Design, aktivt kan bidrage til 
udvikling af arkitekturens elementer, landskabet og planlægningen af 
fremtidens byer.

FORSK! Titlen på udstillingen er et udråb, en appel, en erklæring, en 
tilskyndelse eller en opfordring – til at forske! For forskning skaber viden, den 
inspirerer, den har samfundsmæssig relevans, og den medvirker til at flytte 
vores fag. Udstillingen sætter fokus på Arkitektskolen Aarhus’ nuværende og 
nyligt afsluttede ph.d.-studerendes forskningsarbejde og særligt på Research 
by Design som forskningsmetode. 

Research by Design er et særligt forskningsprogram initieret på Ph.d.-skolen 
på Arkitektskolen Aarhus af Ph.d.-skoleleder og MSO-professor i Research 
by Design Johan Verbeke. Programmet fokuserer på afprøvning af ideer og 
teorier 1:1 og har en langt mere fysisk og konkret tilgang til forskning end 
andre forskningsmetoder.

Hvordan tilpasser vi vores byer, når vandet stiger? Hvordan kan vi bruge 
digitale design- og produktionsformer i fremtidens byggeri? Og hvordan 
kan vi nytænke udkant og opland? Det er nogle af de problemstillinger 
forskerne tager fat på. Kom tæt på forskningen gennem udstillingens brug 
af arkitektoniske installationer og oplev de kreative processer der ligger til 
grund for arkitekternes forskning. 

Gennem en række installationer og modeller præsenteres processer og 
resultater 1:1. Forskning er en flerårig proces, en rejse med trials & errors, 
enegang, samarbejde, op-  og nedture og - gennembrud. Hvor mange gange i 
processen løber man panden mod en mur, hvornår ender man i en blindgyde - 
eller kører i ring? Som forsker skal man have tålmod - og mod.

Udstillingen åbner i forbindelse med CA2RE konference (13.-15. april 2018) og 
fortsætter til Forskningens Døgn (20.-25. April 2018). Arkitektskolen Aarhus er 
i løbet af udstillingsperioden arrangør af events og talks for offentligheden, 
herunder unge under uddannelse. 

Arrangementerne er gratis og alle er velkomne.

Check programmet på aarch.dk
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