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Programmet
Det detaljerede program for worksoppen ser såledesud:

Ses arkitekten som formgiveren som kan få funktionelle krav som statik, 
byggeteknik, ibrugstagningskrav o.lign. til at fungere i en formgivet subjektiv 
ramme bestående af rum, form, lys, æstetik o.s.v. er målet med denne 
workshop at få deltagerne til at skabe en translation mellem denne virkelige 
modellering, og de virtuelle rum som forekommer i computerspil.

Den arkitektur som eksisterer i computerspil (kaldet leveldesignet) har, 
ligesom arkitekturen i den virkelige verden, en væsentlig ind  ydelse på de 
oplevelser, og den fornemmelse brugerne af rummet får - og har dermed en 
afgørende betydning for et computerspils gameplay og underholdningsværdi.

Det er målet med denne workshop at få deltagerne til at forstå hvilke 
tekniske krav som eksisterer i det virtuelle underholdningsunivers, og 
kombineret med deltagernes kunstneriske uddannelse, at skabe arkitektonisk 
udfordrende rammer, som med samme æstetiske sans der bruges til at 
skabe arkitektur med, danner en mere udfordrende og arkitektonisk levende 
ramme end hidtil set for 3D singleplayer computerspil.

U N V U UM

Al billedmateriale i dette program er copyrightet IO-Interactives og må derfor ikke kopieres eller vidredestribueres uden skriftig
tilladelse fra opretshaver.
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Al billedmateriale i dette program er copyrightet IO-Interactives og må derfor ikke kopieres eller vidredestribueres uden skriftig 
tilladelse fra opretshaver.

Opgaveformulering 

‘Arkitekturen i det virtuelle rum’
En workshop i leveldesign for studerende ved Studieafdeling 8 på Det kon-
gelige danske kunstakademis skole for arkitektur.

‘Arkitekturen i det virtuelle rum’ er et samarbejde mellem arkitektskolens 
Institut for kommunikation, fi rmaet ‘IO-Interactive’ samt Det danske akademi 
for interaktiv underholdning.
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Al billedmateriale i dette program er copyrightet IO-Interactives og må derfor ikke kopieres eller vidredestribueres uden skriftig
tilladelse fra opretshaver.

Previsualisering

‘Arkitekturen i det virtuelle rum’

Previsualiseringen
I første del af opgaven, skal du lave tre prævisualiseringer af den level du 
skal producere. 

Disse tre stemningsbilleder/kollager skal være i A3 format, og blive grun-
dliggende ’stemningsboards’, som hver i sær beskriver essencen af hver af de 
tre facer opgavebeskrivelsen indeholder – for netop din idé. 

Billederne kan være sammensat af fotos, frihåndsskitser, modelbilleder, 
o.s.v. Det væsentlige er at de udtrykker den idé du har med den face som 
skal beskrives (se nedenfor for en genem af de tre facer, og folderen ’op-
gaveformulering’ for beskrivelse af hovedopgaven).

Stemningsbillederne vil blive brugt til at danne grundlaget for den videre 
skitsering af opgaven, samt som forklarende supplement til gennemgangene. 

Billederne kan printes i farver på kursuslokalets farveprinter.
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Evalueringsmødet
Efter de indleveret kursusevalueringsskemaer blev der afholdt et møde mellem Allan Schiøtz (kursusansvar-
lig), René Villaume (de studerenes vejleder), samt de studerende, for at afklare hvilke elementer i forlø-
bet som var velfungerende, og hvilke indsatsområder som eksisterer.  Reultaterne af mødet opsumeres her:

Om forløbet:
> Forløbet var udfordrende og inspirerende

> Den snævre tidsramme fungerede godt, i det omfang at den tvang de studerende til at tage beslutninger, 
og dermed effektivisere deres skitseringsprocess.

> ‘3´rd person’ perspektivisk afbilding af 3D modeller var meget velfungerende til visning af arkitektur (bl.a. 
grundet den konstante tilstædeværelse af den menneskelige skala), og gav de studerende en god rumlig 
forståelse af deres projekter.

> Det var brugbart i senere skitsering af projekter at lære at skrive storylines - at skabe en slags arkitektu-
rens narrativitet.

> Arbejdet med lys som stemningsgivende faktor (Simon Niedenthal) og Iscenesættelse af rum (Morten 
Meldgaard) var meget vellykket.

> Kurset/workshoppen har givet de studerende GODT stof til eftertanke.

> Opgaven var godt stillet.

> Kritikken var velargumenteret og meget brugbar - også til skitsering af andet end computerspil.

> Det var sjovt.

Råd til fremtiden:
> Det var skuffende at have lært en game engine, og ikke kunne arbejde med den efter det afsluttet kursus.

> Det er problematisk at modellen skal skaleres anderledes end 1:1 modeller, for at rummene virker 
fornuftigt - såfremt dette skulle bruges til fremvisning af arkitekturprojekter. Der burde arbejdes/forskes 
med dette område.

> Der var en unødig eksport/import probelematik, som kunne afhjælpes med en eksporter fra Sketchup til 
game enginen - frem for 3D studie.

> Forlæsningerne ville have større gennemslagskraft spredt ud over skitseringsforløbet, frem for at 
være placeret i første uge. Dermed kunne skitseringen starte tidligere, og der kunne blive truffet mere 
velovervejet valg.

> Der burde være inkluderet en forelæsning af en leveldesigner, som gennemgår produktionen af en level  
fra de første skitser og inspirationskilder til det endelige produkt i forløbet.



FISK          
fase 1  skind og ben
Generelt om efterårssemestrets hovedopgave:
Efterårets hovedopgave sept. til og med dec. 2007 er en større bygningsopgave som har til formål – ud fra et givet funktionspro-
gram og en lokalitet – at lade den studerende gennemløbe en kontinuerlig studieproces som gør det muligt at ”nedbryde” opgavens 
problemkompleks i delelementer der efter en skitsering til slut kan sammenfattes i løsning - en syntese.
Studieforløbet er fasedelt og indeholder en række intensive aktivitetsperioder, der gennemføres direkte integreret i projektforløbet. 
Der arbejdes både individuelt og i en storgruppe-struktur som er en vigtig del af sublimeringen af projektresultater.
Ét gennemgående studietema er FISK.

1. fase Uge 36-38
Studieforløbets første fase har til formål indgående at studere og lade sig fascinere af fiskens form, 
funktionsløsninger, materialitet og struktur.
I første del af fasen studeres fiskens ydre karaktertræk – 
I anden del fiskens indre strukturelle opbygning
- i begge øvelser noteres med tegning og fotografi som medium
Gå tæt på og stil skarpt på detaljer i karakter og struktur.
Tegn flere tegninger af de dele som I bliver fascineret af gennem studier af fisken / fiskene – der skal 
tegnes på gråt kardus med sort og hvidt.

På grundlag af disse forstudier, fotos og tegninger sammentegnes 2 ”prævisualiseringer” baseret på de 
noterede iagttagelser af henholdsvis
SKIND og SKIN ( form, spejling, hoved, finner og hale, skellenes struktur etc.)
BEN og SKELET ( form, strukturel opbygning, sammenhænge, led, overgang etc.)

”Prævis’erne” skal afleveres i format 60 x 60 cm. På grundlag af optagne fotos disponeres en fotocollage 
i farver af temaet fisk – ligeledes i format 60 x 60 cm.

Uge 36 Tirs  4.09  kl.13.15  Introduktion til 1. fase + kultegning i aud. 5
 Tirs 4.09 kl. 15 Åbning af udstilling om ”Den Hvide Kødby”

 Ons  5.09 kl. 6.30! FISKETORVET naturvejleder Kim Larsen/indkøb af fisk
    Bus 26 kører til torvet på Kattegatvej i Nordhavnen 
    vi mødes foran salgshallen
 Tors  6.09  kl. 13.15 Afdelingen fremlægger programmet for de nye 1.års stud. aud. 2
 Fred  7.09 kl. 15.30 Intro BAR for de nye 1. årsstuderende på afdelingen
Uge 37 Man  10.09  kl. 13.15  AFDELINGSFORSAMLING
 Tirs 11.09 kl. 9.30 - Mellemgennemgang aud. 5
Uge 38  Ons 19.10 kl. 9.30 - Gennemgang og introduktion til 2. fase i aud. 4  

 O P G A V E  1.1

arkitektur, experiment og teknologi
3. studieår / Studieåret 2007 - 2008



STEDET          
fase 2  karakter og stemning
Generelt om efterårssemestrets hovedopgave:
Efterårets hovedopgave sept. til og med dec. 2007 er en større bygningsopgave som har til formål – ud fra et givet funktionspro-
gram og en lokalitet – at lade den studerende gennemløbe en kontinuerlig studieproces som gør det muligt at ”nedbryde” opgavens 
problemkompleks i delelementer der efter en skitsering til slut kan sammenfattes i en løsning - en syntese.
Studieforløbet er fasedelt og indeholder en række intensive aktivitetsperioder, der gennemføres direkte integreret i projektforløbet. 
Der arbejdes både individuelt og i en storgruppe-struktur som er en vigtig del af sublimeringen af projektresultater.
Ét gennemgående studietema er FISK.

2. fase Uge 38-39
Studieforløbets anden fase har til formål at ”indlæse” STEDETS kvaliteter ved studier af karakterer, ma-
terialiteter, lys, stemninger morgen/aften, klima etc.
Torsdag og fredag i uge 38 arbejdes primært på stedet og ved hjælp af foto fastholdes det oplevede som 
samles til en fotocollage der for hver enkelt studrende fastholder og formidler STEDET. 
Fotocollagen disponeres i format 60 x 60 cm.

Mandag og tirsdag i uge 39 er afsat til et IT genopfriskningskursus i SketchUp og Maxwell og vil være 
en form for workshop hvor de studerende - efter behov - kan gennmføre IT øvelser under kyndig vejled-
ning. 
Et mindre og FORENKLET udsnit af modellen fra 1. fase bør i kombination med iagttagelser/fotos fra 
STEDET danne grundlag for disse øvelser med modellering og rendering - med temaet ”Rum på Stedet”.

Uge 38  Ons 19.09 kl. 9.30 - Gennemgang og introduktion til 2. fase i aud. 4   
 Tors  20.09  FOTO og fotocollage stemninger, karakterer, mmm.
 Fred  21.09   FOTO og fotocollage stemninger, karakterer, mmm.

Uge 39 Man  24.09  kl. 9 - 16  AUD B+C SketchUp brushUp med Maxwell / Rum på Stedet
 Tirs 25.09 kl. 9 - 16 AUD B+C SketchUp brushUp med Maxwell / Rum på stedet
 Ons 26.09 kl. 9.30 - AUD 5 Introduktion til registeringsstudier ved Camilla Damm van Deurs 
 Fre 28.09 kl. 13.15 - AUD 4 Gennemgang af registeringsstudier

Uge 40 HVER DAG, HELE DAGEN OG ALLE DAGE - Synergi og Programmering .

Semestertidsplan se bagsiden

 O P G A V E  1.2

arkitektur, experiment og teknologi
3. studieår / Studieåret 2007 - 2008



Mange lyde Lyddødt

Varmt-
Koldt

Lyst Koldt

Den Blå Planet
Det nye Danmarks Akvarium
Bygningen er placeret ved Kastrup havn. Området rummer en 
meget forskelligartet karakter med udsigt til Kastrup Lufthavn 
mod syd, hvor man kan følge med i fly der hele tiden lander og 
letter. Den store horisont, med den stille trafik på vand i form af 
containerskibe; industrien man kan skimte i baggrunden bag vin-
dmøller og et idyllisk lystbådehavnsområde mod nord.
Grunden krager ud i vandet som en halv måne, derved opnås 
mest mulig udsigt udover vand.

Flowdiagram

Anlægget består af tre bygningselementer; Det nye 

Danmarks akvarium, en havpavillon med forsknings 

område, og i forbindelse med det, tjenesteboliger. 

De er hver især selvstændige bygninger, men deres 

placeringer i forhold til hinanden udspringer sig fra 

den bevægelse, som ligger i hovedbygningen/akva-

riets bygningskrop. 

Det har været vigtigt at bibeholde muligheden for 

som offentlig person, at gå tur langs vandkanten. 

Derfor er bygningen trukket tilbage fra vandkanten, 

så der opstår en offentlig sti hele vejen rundt langs 

bygningen. Mod nord er et større offentligt område 

skabt via tjenesteboligerne der danner ryg til områ-

det og med deres placering skaber rum mellem de 

to bygninger. 

Bygningsanlægget bugter sig langs vandkanten og 

landskabet vokser op omkring bygningen mod land. 

Mod vand åbner bygningen sig op bl.a. via store 

glaspartier. Dele af bygningen, så som restaurant 

og delfinområde, krager udover vandkanten, derved 

opstår der et mindre rum og bygningen spejler sig 

Entreen er som modtagelsesrum placeret centralt 

i bygningen. Man kan ankomme fra land, hvor an-

lægget omslutter en og leder en mod indgangen eller 

man kan ankomme fra vand via havnebussen. Med 

bygningens udkragning i form af restauranten, bliver 

man fra vandsiden sluset ind som var det en grotte 

man sejlede ind i.  Entreen indeholder et vertikalt 

rum, som danner en visuelforbindelse til restaurant-

en, som ligger et niveau højere oppe. Restaurantens 

placering er skabt ud fra et ønske om at skabe en 

følelse af at være omsluttet af havet, men også for 

at give de besøgende en enestående udsigt til hav, 

Københavns profil og de fly, som lander i lufthavnen 

nær ved. 

Vi har valgt at placere udstilling, konferencerum og 

auditorium i tæt forbindelse til entre og restaurant, 

så man ikke skal gå hele akvarieanlægget igennem 

for at komme fra det ene rum til det andet.

Tropisk ocean er inspireret af en koralvæg. Når man 

ligger som dykker ved en stor koralvæg, ligger man 

under ned og opstigning og betragter tropiske fisk. 

Koralvæggen skyder sig ud og ind og man har et 

stort kig op og nedad, hvilket skaber et vertikalt rum. 

Lyset brydes ned gennem vandoverfladen som et 

flimrende ovenlys. 

Disse elementer har vi prøvet at overføre til rummet. 

Rummet åbner sig op fra et lavere rum til et vertikalt 

kig i midten af rummet, med forbindelse til planerne 

højere oppe. Der er kun trukket lys ind i rummet via 

ovenlys. Planerne skyder sig ind over hinanden så 

der opstår en form for optik i midten af rummet. De 

høje koralvægge er med til at understrege det høje 

rum i midten. 

Fra Tropisk ocean bevæger man sig videre via en bred 

trap til tropisk ferskvand og forhistorisk museum. Det 

første man møder er det store krokodille bassin, man 

kan kigge ned i. Man har mulighed for at gå et par 

trin ned og betragte krokodillerne under vandet. 

Rummet er åbnet op i hele rummets udstrækning 

mod nordøst og skaber en forbindelse til landjorden. 

Fortsætter man op ad trappen kommer til forhisto-

risk eksperimentarium og tilbage til tropisk ocean to 

planer længere oppe.

Koldt saltvand er en del af opstigningen fra under-

verden og flyder sammen med ude/inde rummet 

ved delfinerne. Her bliver temperaturen sænket og 

man mærker man ude i vind og vejr. Der er skabt 

et delfinområde via to bassiner og taget der krager 

sig ud og skaber rum. Man har mulighed for at gå 

ned i et rum og betragte delfinerne ned under havets 

overflade. Fra disse rum er der forbindelse til tun-

nelen over til havpavillonen. Man kan også vælge og 

fortsætte videre til koldt ferskvand.

Koldt ferskvand er inspireret af  et å- forløb og ”lakse 

terrasser”. Planerne forskyder sig op og ned i tre 

niveauer. Rummet er i konstant bevægelse og man 

er omgivet af akvarier fra gulv til loft, langs væg-

gen, i gulvet og som overgang fra det ene niveau 

til det andet.

Vinterhaven er en udslusning fra underverden, til-

bage til landjorden. Rummet er mere eller mindre 

opløst, så der opstår en flydende overgang mellem 

ude og inde. Det er form for indlagt pause der skal få 

en til at og komme ned i tempo og mærke roen ved 

vandet, inden man ankommer til restauranten.

En af hovedkoncepterne har været at placere fiskene 

efter om de har brug for mere eller mindre lys. Dvs. 

Tropisk ferskvand som bl.

a indeholder krokodiller, har forbindelse til landet og 

lyset, og fisk som f.eks. dybhavsfiskene er placeret i 

en tunnel 6m. under vandoverfladen.

Man bevæger sig via en indslusning fra entreen ind 

til tropisk ocean og tropisk ferskvand. Med en eleva-

tor der skal mime en dykkerklokke suges man ned i 

dybet og underverden. Langsomt opstiger man igen 

mod lyset og ankommer til koldt havvand og videre 

igennem koldt ferskvand. Derved har man slået en 

sløjfe og ender tilbage ved udgangspunktet.     
Som før nævnt nedstiger man til dybhavstunnelen via 

en elevator der skal mime en dykkerklokke. Man bliv-

er suget 6m.ned i dybet. Dybhavstunnelen har intet 

dagslys, udover en smal lysspalte for oven. Via den 

lange tunnel kun afbrudt af små ind og udposninger, 

bliver man langsomt ledt ind i underverden. 

Den langsomme opstigning sker bl.a. via en rampe. 

To vertikale vægge rejser sig ved siden af en og der 

en hajer i gulvet, så man får følelsen af at være totalt 

omgivet af hajuniverset. 
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Afdeling 8     
 ’Arkitektur, Eksperiment og Teknologi’ 
Kandidatuddannelse med deltagelse i spiluddannelsen DADIU 
Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning 
 
Oversigt over projektarbejdets tematiske indhold og projektrelaterede grundlagsdiscipliner 
 
1. semester  
Projektarbejde     I alt:  15 ECTS 
 
Titel: ”den arkitektoniske fortælling” 
 
Art: Projektopgave (stillet) 
 
Indhold: Den stillede projektopgave er inden for bygningskunst, et komplekst 

bygningsanlæg, med fokus på den arkitektoniske fortælling via arbejdet med rum og 
rumforløb samt formidlingen heraf såvel visuelt som verbalt. Opgaves forløb er 
fasedelt, med præcise krav til aflevering. 

 
Læringsudbytte: Den studerende forventes at opnå dybere indsigt og rutine i de faglige færdigheder 

der kan bringes i anvendelse i såvel programmering som formidling af 
arkitektfaglige synteser på et komplekst bygningsanlæg. 

 
Opgavebesvarelse:  Gennem tegninger, analoge og digitale modeller samt mundtlig formidling skal den 

studerende vise sine evner og vidensniveau i forhold til et kandidatstudium indenfor 
afdelingens faglige karakteristik. 

 
 
2. semester  
Projektarbejde     I alt 15 ECTS 
 
Titel: ”bygning og kontekst”    
 
Art: Projektopgave (delvist selvprogrammeret) en del i samproduktion med DADIU 
 
Indhold: På grundlag af byrumsanalyser og studier i en kontekst programmeres og 

projekteres en bygningsanlæg, med vægten lagt på studier af de rumlige forløb i 
såvel bygning som kontekst. 
Opgaven forløber er fasedelt hvor bl.a. en fase er fælles pensum i DADIU og en del 
af projektarbejdet er et fælles samarbejdsprojekt med de andre DADIU 
uddannelsesinstitutioner. 
 

Læringsudbytte: Opgaveforløbet skal give de studerende indsigt i byrumsanalyse, perception og 
filmisk visualisering. Der forventes at de studerende opnår en dybere indsigt i 
hvordan man kan arbejde og studerer arkitektur i virtuelle rum.  

 
Opgavebesvarelse:  Den studerende skal gennem det selvstændige arbejde og ikke mindst igennem 

samarbejdet med de andre faglige kompetencer i DADIU samarbejdet, tydeligt 
demonstrere sin arkitektfaglige indsigt og sit professionelle niveau, dvs. 
færdigheder, viden og kompetencer i forhold til kandidatstudiets 
kvalifikationsbeskrivelse, herunder en kritisk reflekterende vurdering af 
samarbejdet. 

 
1. semester: 
Projektrelaterede grundlagsdicipliner I alt: 11,1 ECTS 
 
Titel: ”Virkelige” og virtuelle rum 1,5 
 
Art: forelæsning/diskussioner/konsulentbistand 

 
Indhold: Igennem forelæsninger, diskussioner og teoretiske studier, studeres ”virkelige” og 

virtuelle rum. 
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 Ønskes placeret som en løbende aktivitet igennem studieåret. 
 

Læringsudbytte: den studerende opnår en større bevidsthed om rum og rumdannelser. 
 

Opgavebesvarelse:  skriftlig sammenfatning. 
 
Gives af institut 1 
 
Titel: Lysets betydning for rummet 1,5 
 
Art: forelæsninger og projektarbejde 

 
Indhold: forelæsninger om lysets betydning for rummet. 
 Projektarbejde i lyslaboratoriet. 

 
Læringsudbytte: den studerende opnår en større bevidsthed om lysets betydning for rummet. 

 
Opgavebesvarelse:  modelfotos. 
 
Gives af institut 2 
 
 
Titel: ”Det rumlige arkitekturfotografi” 0,6 
 
Art: kursus 

 
Indhold: Der arbejdes med arkitekturfotografiet, det virkelige og modelfotografiet og 

viderebearbejdning af disse. 
 

Læringsudbytte: den studerende opnår en metode til at visualisere en arkitektonisk rumlig idé. 
 

Opgavebesvarelse:  visualiseringer, samt viderebearbejdede fotos. 
 
Gives af institut 4 
 
Titel: Fra simpel modellering til visualisering 1,2 
 
Art: kursus 

 
Indhold: Der arbejdes med de rumlige intentioner i simple digitale modeller, som grundlag for 

en viderebearbejdning i 2D visualiseringer. 
 Der arbejdes med lys og materialitet. 

 
Læringsudbytte: Den studerende vil indlære en metode til hurtigt at visualisere en idé, så den er mulig 

at diskutere med eventuelle samarbejdspartnere. 
 

Opgavebesvarelse:  En serie af visualiseringer, som beskriver det rumlige intention med projektet. 
 
Gives af institut 4. 
 
Titel: 2D animation 1,5 
 
Art: kursus/workshop 

 
Indhold: Der arbejdes med at fortælle historien om projektet vha. ”bevægelse”  i  2D 

visualiseringer. 
 Dette vil ske i Premiere eller et lignende klippe/redigeringsprogram. 

 
Læringsudbytte: Den studerende vil indlære en metode til, udfra 2D visualiseringer at skabe en 

fornemmelse af bevægelse i rum og vil få et grundlæggende kendskab til det at 
arbejde med rum/tid/bevægelse 
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Opgavebesvarelse:  En filmisk visning af projektets rumlige intention. 
 
Institut 4 og afdeling 8 
 
 
Titel: ”Fra fortælling til arkitektonisk beretning” 4,8 
 
Art: workshop 

 
Indhold: Viderebearbejdning af dele af semesterets bygningsopgave, hvor der lægges vægt 

på de rumlige oplevelser, lys, materialitet mv. 
 Bevægelsen og rumoplevelsen afprøves både i animationer (med skift i bevægelses 

tempo og kameravinkler) og den frie bevægelighed. 
 
Læringsudbytte: Den studerende vil opnå færdigheder indenfor 3D modellering i MAX og få indsigt i 

forskellige måder at arbejde med animationer og den frie bevægelighed vha. 
spillignende teknikker. 
 

Opgavebesvarelse:  Der gøres rede for projektets videreudvikling i visualiseringer, animationer og via 
visning af en fri bevægelighed i modellen. 

 
Institut 4 og afdeling 8 
 
 
2. semester: 
Projektrelaterede grundlagsdicipliner I alt: 9,6 ECTS 
 
Titel: ”det virtuelle rum” 5,4 
 
Art: Fælles pensum/seminar 

 
Indhold: Arkitektens rolle i den virtuelle verden 
 Forelæsning of evt. mindre øvelser 

 
Læringsudbytte: Den studerende vil få perspektiveret sin rolle som arkitekt i et samarbejde. 

 
Opgavebesvarelse:  fælles skriftlig kritisk reflekterende sammenfatning. 
 
Gives af DADIU og institut 1 og 4 og afdeling 8 
 
Titel: Rum/tid 1,5 
 
Art: forelæsninger/seminar 

 
Indhold: Igennem forelæsninger og visning af en række eksempler fra film, fokuseres på 

arkitekturens rum i film. 
 Rum/tid/bevægelse/stemninger vil blive diskuteret og perspektiveret i forhold til de 

forskellige faglige verdener, filmens, computerspillets og mest af alt arkitekturens 
faglige felt.  

 
Læringsudbytte: Den studerende vil få indsigt i arkitekturens rum i film og opnå en større reference 

ramme og bevidsthed til brug i det videre projektarbejde. 
 

Opgavebesvarelse:  skriftlig kritisk reflekterende sammenfatning som forlængelse af essay fra 
tværfagligt seminar. 

 
Gives af institut 4 og afdeling 8 
 
 
Titel: “Byrum” 0,9 
 
Art: forelæsning/konsulentbistand 
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Indhold: Analysemetoder til byrum; forløb, tid og bevægelse. 
 Oplæg til tekstbeskrivelse af stedets karakter og skift 
 
Læringsudbytte: Den studerende vil opnå indsigt og færdigheder indenfor forskellige metoder til at 

afkode en kontekst og en større bymæssighed. 
 
Opgavebesvarelse:  diagrammer, tegninger og skriftlig beskrivelse af kontekstens karakter og skift. 
 
Gives af institut 3 og afdeling 8 
 
 
Titel: Grafisk efterbearbejdning 1,2 
 
Art: kursus/workshop 

 
Indhold: Der arbejdes med redigering af studieårets materiale, tryksag + evt. hjemmeside 
 
 

Læringsudbytte: Den studerende vil opnå færdigheder indenfor layout i tryksag og på hjemmeside. 
 

Opgavebesvarelse:  Redigering af studieårets materiale, tryksag + evt. hjemmeside 
 
Gives af institut 4 og afdeling 8 
 
 
Titel: Paradigmeskift? 0,6 
 
Art: Forelæsningsrække 
 
Indhold: Forelæsningsrækken fokuserer på spørgsmålet om hvorvidt arkitekturen og 

samfundet som helhed befinder sig i et paradigmeskift i både anskuelsesform og 
praksis. 

 
Læringsudbytte: Forelæsningsrækken skal give indsigt i informationsteknologiske og 

samfundsmæssige udviklinger og bibringe den studerende viden om 
informationssamfundets udvikling som grundlag for at diskutere et evt. 
paradigmeskift i arkitekturen, samt fremtidige perspektiver for den arkitektoniske 
gestaltning. 

 
Opgaven: Den studerendes refleksioner over, samt indsigt i  diskussionen om et 

paradigmeskift i arkitekturen, skal afspejles i det essay der udarbejdes i forbindelse 
med det tværfagligt seminar. 

 
  
Organiseres af afd. 8 interne og eksterne forelæsere inst. .1-2 og CITA 

 
  



RAPPORTERING OG REFLEKSIONER
KARCH + DADIU 2008/2009

ida kjaer sejrsen stud2756

1_LOUISIANA     øvelsesopgave 1.1

2_ROBOTTO / film    øvelsesopgave 1.2

3_DESIGNER ZOO / film   semesteropgave efterår

4_JANUAR KURSUS    kursus

5_DADIU / film     spilproduktion

6_2400 NORDVEST    semesteropgave forår



1_LOUISIANA
ARKITEKTURENS RUM
øvelsesopgaver 1.1

1. Et mørkt hul i et lyst rum
 2. PREÆSENTATION af bygningstypen 
      _labyrint, hjørner, vinduessprosser, natur  3. Valgmulighed

 4. rum med skiver - hvad er der bagved  5. Det åbne lyse rum  6 .Trappen ned til mørket og lydene

  7. Mod lyset 8. Passage - gentagelse  9. Ovenlys - udsigt til vandet

TEGNINGER AF LOUISIANAS RUMLIGE FORLØB TIL FILMEN: 



2_ROBOTTO
ARKITEKTURENS RUM
øvelsesopgaver 1.2

Udarbejdelse af et forslag til det rumlige forløb til spillet Robotto - DADIU 
majproduktion 2008, hvor der forkuseres på at give “robotto” en mere 
rumelig oplevelse i rumskibet i forhold til den gameplaymæssige og
arkitektoniske sammenhæng.



ROBOTTO
STORYBOARD



8. AFSLUTNINGEN
Piraten bliver udryddet og rumskibet er igen 
under kontrol

1. RUMSKIBET 
Rumskibet er blevet angrebet af pirater.

2. ROBOTTOS GEMMESTED
Robotto og hans hjælper Microp’s mission er at udrydde 
dem, så de igen kan få kontrol over skibet. Microp hjælper 
Robotto med at finde vej.

3. LASTRUMMET
Oversigt over rummet. De får en fornemmelse af, hvor de skal 
hen. 

4. LABYRINTEN
De ledes af lyset gennem labyrinten til styrrummet

5. STYRRUMMET
Piraten får øje på Robotto. Robotto må holde piraten hen, 
mens Microp leder efter våbenet. 

6. SMUTHUL
Microp kan nu køre nye veje, da han ikke skal følges med Ro-
botto. Han kører igennem en sprække tilbage til lastrummet

7. VÅBENET
Det røde lys leder ham på rette vej 

ROBOTTO
DE RUMLIGE COLLAGER TIL FILMEN



ROBOTTO
SCREENSHOTS FRA FILMEN

 1      2     3            4           5          6   

 6      7     8            9          10         11 

 12      13     14            15          16         17 

 18      19     20            21          22         23 

 24      25     26           27          28         29 

 30      31     32            33          34          THE END 



Generelt om kandidatstudiet med merit fra DADIU
Kandidatstudiet er et studium, hvor udviklingen af almene bygningskunstneriske arbejdsmetoder prioriteres og hvor igennem der 
opnås stadig større grad af professionalisme indenfor arkitektfaget, alle studier relateres afdelingens faglige karakteristik. 
Studierne og projektopgaverne vil have særlig fokus på bygningskunsten, rum og rumforståelse samt formidling.
Herudover vil en række specielle studier i og imellem projektopgaverne fremme udviklingen af særlige arkitektfaglige kompetencer 
som vil rette sig mod at kvalificere den studerende til samarbejde med andre faggrupper samt give stor indsigt i digital formidling 
af arkitektur. 

Generelt om 1. semesters hovedopgave
Semesterets projektarbejde er en kompleks bygningsopgave.
Den stillede projektopgave er inden for bygningskunst, med fokus på den arkitektoniske fortælling via arbejdet med program, funk-
tion, rum og rumforløb samt formidlingen heraf såvel visuelt som verbalt. 
Opgaves forløb er fasedelt, med præcise krav til aflevering.

Det er hensigten at den studerende opnår dybere indsigt og rutine i de faglige færdigheder der kan bringes i anvendelse i såvel 
programmering som formidling af arkitektfaglige synteser på et komplekst bygningsanlæg.

Den rumlige forståelse, bearbejdning og formidling vil blive vægtet i projektarbejdet og den studerende vil få indsigt i det at fortæl-
le historien om projektet på flere forskellige måder, fra at visualisere en idé til at skabe og formidle et rumligt forløb og bygnings-
struktur.

Opgaven danner grundlag for et 3D modelleringsforløb efter nytår - som et kursus/workshop forløb i projektbearbejdelse og hvor 
der vil blive arbejdet med  teknikker  der relateres  til oplevelsen af fri bevægelighed i den digitale model til brug for såvel  for-
slagsstillelsen som  projektformidling.

Tidsplan se bagsiden

”en arkitektonisk fortælling”

vesterbrogade 137, del af matr.43q udenbys vesterkvarter
Stedet er idag rammen om 8 kunsthåndværkere, deres værksteder og et fælles galleri som også indeholder udstillin-
ger af andre, inviterede kunstneres arbejder.

Opgaven er  - på dette sted i den tætte by - at analysere, programmere, nytænke og formgive et bygningsanlæg der 
kan danne nutidige og ”fremtidige” rammer for fællesskabet DESIGNER ZOO med det på stedet liggende funktionelle 
indhold og en fremtidig udvikling heraf.

Det kan være oplagt i den skabende proces at tage afsæt i den designlinie som DESIGNER ZOO idag repræsentere.

1.fase:  studiegruppen skaber et fælles grundlag og kvantitativt program for stedet.
2.fase:  hver studerende udvikler sit eget kvalitative - tekst og grafisk - program for stedet og dets indhold.
3.fase:  skitsemodeller af de byarkitektoniske og rumlige intensioner, ca.mål 1:200 => 17x75x17m 
4.fase:  previsualiseringer og skitsemodeller af de arkitektoniske og rumlige intensioner og mål.
5.fase:  et projekt i 1:200 analogmodel og tegninger - gerne som ”udtræk” af en digtal model 
 - hvor redegøres for rum og rumforløb, geometri, stuktur, materialitet.
6.fase:  en udvalgt del af projektet bearbejdes i større mål, såvel rum, struktur og materiale.
7.fase:  Projektmaterialet samles til en endelig afrunding og præsentation af projektforløbet

http://www.dzoo.dk/

opgave 2

Kandidatstudium med merit fra DADIU

Studieåret 2008-09

Kunstakademiets Arkitektskole ”Arkitektur, Experiment og Teknologi” Studieafdeling

Projektarbejde 20 ECTS



Tids- og arbejdsplan projektarbejde 1. semester

Uge 39  Tors 25.09 kl. 13 - Gennemgang og introduktion til 1. fase i aud. D1

    Studiegruppen forbereder programmeringen   

Uge 40 Ons  1.10 kl. 10 - Møde på DESIGNER ZOO med to kunstnere - registrering på stedet 

    Studiegruppen samler materiale i form af tegninger, foto, områdemodel, 

    volumenstudier etc. og udarbejder et fælles kvantitativt program. 

Uge 41 Tirs  7.10  kl. 13 - Studiegruppemøde - præsentation af 1. fase FÆLLES PROGRAM aud. C2

    2. fase Individuelle udarbejdelse af kvalitativt program

Uge 42 Tirs  14.10  kl. 13 - Gennemgang/præcentation af 2. fase INDIVIDUELT PROGRAM aud. C4  

    3. fase  Skitsemodeller af de byarkitektoniske og rumlige intentioner

Uge 43  Tirs 21.10 kl. 13 - Gruppe skitse-gennemgang aud C2

    3. fase (fortsat)  Skitsemodeller af de byarkitektoniske og rumlige intentioner

Uge 44  Tirs 28.10 kl. 13 - Gennemgang af 3. fase BY og RUM aud. C2

 Ons 29.10 kl. 9 -17,30 Seminar på IT universitetet - ”FREE TO PLAY”

    sign up: email to  - seminar@dadiu.dk - including you name, title, 

    company/institution and mailing address.  

     4. fase Previsualiseringer og skitsemodeller af de arkitektoniske mål

Uge 45  Tirs 4.11 kl. 13 - Gennemgang af 4.fase PREVIS+MODEL aud. C2   

    5. fase projekt 1:200 mmm!

Uge 46 Tirs 11.11 kl. 13 - Gruppe skitse-gennemgang aud. C2   

    5. fase (fortsat) projekt 1:200 mmm!

Uge 47 Man  17.11  kl. 9 - 16  3D MAX kursus aud C1 

   kl. 9 - 16 3D MAX kursus aud C1

 Fred 21.11 kl. 9 - 16 3D MAX kursus aud C1

Uge 48  Tirs 25.11 kl. 13 - Gennemgang 5. fase PROJEKT 1:200 aud C2   

    6. fase en udvalgt del af projektet i større mål. 

 

Uge 49 Tirs  2.12 kl. 13 -  Gruppe skitse-gennemgang aud C4

    6. fase (fortsat) en udvalgt del af projektet i større mål.

Uge 50  Tirs 9.12 kl. 13 - Gennemgang 6. fase STØRRE MÅL aud C4  

     7. fase  SAMLET fremstilling

Uge 51  Man 15.12 kl. 13 - AFSLUTTENDE PROJEKT GENNEMGANG aud.C2   

 Tors  18.12   JULE fest mmm.

Som I kan se er stort set 

alle tirsdage eftermiddage reserveret Gruppemøder/Undervisning/Gennemgange etc.

REV. 07.10.2008



4_DESIGNER ZOO
EN ARKITEKTONISK FORTÆLLING
semesteropgave efterår 2008



DESIGNER ZOO
tanker og skitser

V E S T E R B R O G A D E   1 3 7 
rammen om kunsthåndværkerne, 
deres værksteder galleri og butik  

_M A T E R I A L I T E T

en reflektion over de materialiteter der bliver 
arbejdet med i Designer Zoo 
en efterfølgende grobund for formgivningen

_ m e t a l 
Konstruktionen, det som holder noget andet oppe 
symbol på værkstederne 
værkstederne er det der får designer zoo til at 
eksistere - 

_ k e r a m i k
det formstøbte - det forfinede, den hvide dug, 
der viser kunsten frem - symbol på galleriet og 
butikken

_ t r æ - 
årringe - alder - udvikling
- designer zoo der er altid i forandring 
stedet skal bruges, fleksibilitet

_ s t r i k
forholder sig til kroppen - skala - rumforløb 
gentagelsen - søjlerne, etagedækkene og 
skodderne - er med til at skabe en takt

_ g l a s 
lys, transperens, lag, reflektioner

_ s m y k k e r
udsmykning, detaljeringen 

DZOO _ ET MASKINERI
konstruktionen (værkstederne)
bærer 
de formstøbte elementer (butik galleri)

diagram vertikalt_fordeling af værksteder

diagram_indgang

SKITSER

M E T A L

K E R A M I K 1
G L A S 1

 S M Y K 1

S T R I K 

T R Æ
glaspusteridrejebænke

fællesrum 
ovne + vådrum

svejse svejse 

brændbart

brændbart

klippe, skærer

 S M Y K 2

støberi
depot depot

skæringK E R A M I K 2 G L A S 2
K E R A M I K 1

fællesrum 
depot

fællesrum fællesrum 

G L A S 1
glaspusteri

skæring
G L A S 2

ovne + vådrum

skæring

fællesrum 
depot

fællesrum 

skæring
depot

fælles 
kemi rum

S M Y K 1

kemi rum

svejse S M Y K 2
fælles 
kemi rum

klippe, skærer
M E T A L

SKITSEdiagram1_fordeling af værksteder

SKITSEdiagtram2_fordeling af værksteder



VÆRKSTEDERNE_

Samarbejde og fællesskab
 
Kunsthåndværkeren skal have 
lys, plads og rum til at fordybe sig.

GALLERIET_

I galleriet er der visuel kontakt 
til værkstederne, så man kan følge 
med i hvad der sker.

Lyset i gallerirummet kommer 
igennem værkstederne. 
Det danner skyggespil.

BUTIK_

Spot på produkterne 
Ro til fordybelse

INDSLUSNINGEN_

Passagen til verdenen indenfor 
Lyset leder dig på vej

DESIGNER ZOO 
RUMLIGE INTENSIONER
previsualiseringer

TEGNING_SAMMENHÆNG



DESIGNER ZOO 
SKITSEMODELLER

1. NEGATIV 

2.  POSITIV 
linært forløb / delvist åbne forskudte planer / niveauspirng mellem rummene for at skabe distance mellem værkstederne og galleri

indgang 

shop
værksteder

galleri
galleri

glaspusteri

galleri

værksted

C R O Q U I S   G I P S M O D E L

P A P M O D E L

_spredt

_samlet

indgang

galleri

værksteder

shop
cafe

keramik

Træpladen er matriklens størrelse  i 1:200. Jeg havde træklodser i forskellige størrelser. Satte klodeserne på pladen med 
tanken om rumforløb, uden at tænke rumstørrelser og funktion.



D I A G R A M 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

BILLEDVIEWS

studios

shop

passage
gallery

cafe

2. DET STORE RUM_galleri1. PASSAGEN_butikken 3. TRAPPEN_ lysningen 5. udsigt til værkstederne4. CAFEEN 6. VÆGGEN_udsyn 7. UDGANG_ butikken

DESIGNER ZOO 
RUMFORLØBET



LÆNGDESNIT 3
1:200

skole
musiklokaler 
cykelhandler

plan 3
1:200

metal værksted

keramik keramik keramik

cafe

LÆNGDESNIT 4
1:200

skole
musiklokaler 
cykelhandler

plan 4
1:200

fælles værksted

fælles 
værksted

fælles 
værksted

frokoststue
møderum

fælles 

SNIT 1
1:200

butik
glas
pusteri

træ
værksted

metal
værksted

fællesfælles

keramik

strik

SNIT 2
1:200

smykke
værksted

fælles

keramik

glas

G
A
L
L
E
R
I

SNIT 3
1:200

smykke
værksted

fælles

keramik

glas

frokost
stue

cafe

cafe

LÆNGDESNIT 1
1:200

smykke 
værksted

smykke
værksted glaspusteri

strikkeværksted

keramik

fælles værkstedfælles værkstedfælles værksted

keramikkeramik

glasglas

e
l
e
v
a
t
o
r

lager

fælles 
ovne
+vådrum

fælles 
ovne
+vådrum

lager

kemi 
rum

kemi 
rum

strikke
værksted glas glas

træ værksted
cafe

fælles 
ovne
+vådrum

PLAN 2
1:200

skole
musiklokaler 
cykelhandler

2

1

4

3

STUEPLAN 
1:200

glaspusteri smykke
værksted

smykke
værksted

butik
galleri

indgang

kemi 
rum

kemi 
rum

toiletter

lager

skole
musiklokaler 
cykelhandler

SNIT 3SNIT 2SNIT 1

LÆNGDESNIT 1
1:200

I
N
D
G
A
N
G

2. det store rum_galleri1. passagen_butikken 3. trappen_ lysningen 5. udsigt til værkstederne4. cafeen 6. væggen_udsyn 7. udgang_ butikken

værkstederne_

samarbejde og 
fællesskab
 
kunsthåndværkerne
udveksler ideer og 
viden

kunsthåndværkeren 
skal have lys, plads 
og rum til at fordybe 
sig

galleriet_

i galleriet er der 
visuel kontakt til 
værkstederne, 
så man kan følge med 
i hvad der sker. 

lyset i gallerirummet 
kommer igennem 
værkstederne. det 
danner skyggespil.

butik_

spot på produkterne, 
ro til fordybelse

indslusningen_

passagen til verdenen 
indenfor. Lyset leder 
dig på vej

R U M L I G E 
I N T E N S I O N E R

previsualiseringer

skitsemodel_

lavet med tankerne om 
et rumforløb.
at gå rundt om hjørnet 
og et nyt rum åbner sig 
op foran en.

flowdiagram

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

billedviews

V E S T E R B R O G A D E   1 3 7 

rammen om kunsthåndværkerne
deres værksteder 
galleri og butik  

åbenhed
fleksibilitet 
lys og 
fordybelse 

_M A T E R I A L I T E T
en reflektion over de materialiteter 
der bliver arbejdet med i Designer 
Zoo 
en efterfølgende grobund for 
formgivningen

_ m e t a l 
Konstruktionen, det som holder noget 
andet oppe 
symbol på værkstederne 
værkstederne er det der får designer 
zoo til at eksistere - 
_ k e r a m i k
det formstøbte - det forfinede, den 
hvide dug, der viser kunsten frem - 
symbol på galleriet og butikken
_ t r æ - 
årringe - alder - udvikling
- designer zoo der er altid i 
forandring 
stedet skal bruges, fleksibilitet
_ s t r i k
forholder sig til kroppen - skala - 
rumforløb 
gentagelsen - søjlerne, etagedækkene 
og skodderne - er med til at skabe en 
takt
_ g l a s 
lys, transperens, lag, reflektioner
_ s m y k k e r
udsmykning, detaljeringen 

DESIGNER ZOO 
PLANCHEN



 1              2           3                    4                5             6

 7              8                                             9                   10                11             12

 13              14           15                   16                17                          18

 19              20           21                  22       23                                 24

 25              26           27                   28      29              the end

DESIGNER ZOO 
FILMEN
den arkitektoniske fortælling
En digital præsentations video der fortæller ”historien om projektet”.




“BAGGÅRDENS RÆDSLER” 
BEVÆGELSE I DET DIGITALE RUM
JANUARKURSUS lynopgave 1

indgang

KYZZZZZZ

KNALLERTEN

reservedele

1. Din irriterede lillebror og hans ven skal passe på den seje drengs 
knallertdele for dig, mens han er i kælderen med en pige

2. Men da du kommer tilbage efter et ærinde for din mor, har de små 
drenge spredt knallertdelene ud i hele gårdmiljøet  

3. Du bruger baghusets tag til at få et overblik og undgå rotterne der 
gemmer sig i de mørke hjørner

4. Du skal skynde dig at samle alle delene inden den seje dreng kommer 
op fra kælderen med den smukke pige

5. 6.

GAMEPLAY : Du er en forsigtig pligtopfyldende drengEn baggård i 1950erne



S T A R T J U N G L E   O M R Å D E T B Ø L G E L A N D S K A B E T D E T   Å B N E   R U M 

de tre universer

KENDETEGN VED FREDERIKSBERG HAVE

_Åbenthed og lukkethed
_Højdeforskelle
_Vandsystem med broer
_Punktnedslag i form af små bygninger

“HAVENS HEMMENLIGHEDER” 
BEVÆGELSE I DET DIGITALE RUM
JANUARKURSUS lynopgave 2

 
En terrorist har placeret 6 bomber i Frederiksberg have. Det er en solskinsdag med masser af gæster der 
promenere, spiller bold, leger, studere eller solbader. Han forestiller sig at det hele skal springe i luften midt 
på dagen, kl. 12 samtidig med rådhusklokkerne på Frederiksberg. Du skal nå at finde og detonere bomberne 
inden. Da du har et specielt bombe-beskyttende udstyr på, skal du undgå at de øvrige besøgende ser dig og 
går i panik. Udfordringen er at finde rundt og detonere bomberne inden kl. 12 (dag) og uden at blive set. 



DADIU 
TEAM 6 majproduktion 2009
TRAIL OF THE COLLECTOR

Tema:    Cr ime Fict ion

Inspirat ion -  spi l :    “audi tor ium”,  (pga. f lowet + det enkel te gameplay) 
    
Inspirat ion -  v isuel :   f i lm noir
       sort /hvid ( få farver,  som gul  og blå) 
     kontraster ( lys skygge)

Level  design:   fast låst kamera – f iskeøje, så man kan se mere af aki tekturen  
    med mul ighed for at  zoome ind på speci f ikke steder og/el ler    
    vende rummet om hjørner el ler  på hovedet 

LEVEL 1    
gyden & gaden

LEVEL 2    
boligblok

LEVEL 3
katedral

LOCATION FOR DE 3 LEVELS:



LEVEL 1 
GADEN & GYDEN
processen

Ingame billlede af level 1

LEVEL 0
HALL

Justeringer af mock-up’en 2. 3.

4. 5.

Art Directorens skitse

Mock-up med skitse af flow for at kunne størrelsen på karakterene

Den første ide til et level-location var en hall. 
Det viste sig at den ikke skulle bruges alligevel, 
men den blev alligevel brugt af programmørene 
til tests.



LEVEL 2 
BOLIGBLOK
processen

1. De første skitse modeller -  men jeg syntes ikke det ville være nok gameplay                             2. Art Directoren’s concept art                                 Mit første udkast til hans tegning

3. Men det var ikke hvad Game Directoren ville have. 
Jeg prøvede for sjov at tegne MC Eschers trappe 
tegning op, da det var den følelse jeg gerne ville have.

MC Escher               3D model af MC Eschers trapper                           4. Videreudvikling - modelleret så det passede til det fastlåste kamera

5. Mock-ups med forskellige lyssætninger

6. Ingame billlede af level 2



LEVEL 3
KATEDRAL
processen

1. Den første skitse model               

Signe rykkede fra team 2 til mit team 6. Vi 
startede med at skitsere for at finde ud af, 
hvordan vi skulle få alting med i scenen. Den 
skal være mere kvadratisk end aflang, da det er 
et fastlåst kamera og man skal have et overblik 
samtidig med at man kan se karakteren. 

3. Opbygning af katedral 4. Ingame billlede af level 3

2. Skitser



DADIU - TRAILER
THE TRAIL OF THE COLLECTOR
Da signe og jeg var blevet færdig med vores opgaver, og havde sendt 
3D-modellerne videre i systemet, gik vi igang med at lave en trailer til 
vores spil. Vi starede med at lave et storyboard, og delte det derefter op 
så vi arbejdede med forskellige dele af traileren. 
Vi brugte det materiale vi havde, da vi havde meget kort tid til at lave den. 
Animatorne lavede filmen hvor pigen sidder på gyngen. Game designeren 
lavede nogle korte ingame klip. Den visuelle designer havde lavet intro 
film og titel-afslutningsfilm. Audiodesigneren lavede lyden og modeløren 
havde tegnet et billed med detektiven, som jeg viderebehandlede så den 
passede til traileren. 

Vi klippede det sammen i Adobe Premiere.

 1          2                                                   3                                                   4 

5         6                                                   7                                                   8          9

10                                                 11                   12



Forårssemester opgave i kandidatstudiet med merit fra DADIU	
Semesteret	vil	bestå	af	en	bygningsopgave	som	i	sit	forløb	vil	give	indsigt	i	det	at	arbejde	med	konteksten,	byrumsanalyser,	bevæ-
gelse, rum og rumforløb, flow og filmisk visualisering.
I	en	del	af	semesteret	vil	der	blive	gennemført	studier	ved	Det	Danske	Akademi	for	Digital,	Interaktiv	Underholdning	og	opnås	merit	
derfra.

Generelt om 2. semesters hovedopgave
Semesterets projektarbejde er en kompleks by/bygnings-opgave.
Den	stillede	projektopgave	er	inden	for	bygningskunst,	med	fokus	på	et	sammenbindende	arkitektonisk	forløb	via	arbejdet	med	pro-
gram, funktion, rumforløb og rum samt formidlingen heraf såvel visuelt som verbalt. 
Opgaves forløb er fasedelt men programmeres i detaljer af de studerende selv.
Det	er	hensigten	at	den	studerende	opnår	dybere	indsigt	og	rutine	i	de	faglige	færdigheder	der	kan	bringes	i	anvendelse	i	såvel	pro-
grammering og skitsering som formidling af arkitektfaglige synteser i et komplekst rummeligt forløb.
Den	rumlige	forståelse,	bearbejdning	og	formidling	vil	blive	vægtet	i	projektarbejdet	fra	at	visualisere	en	idé	til	at	skabe	og	formidle	
rum i et rumligt forløb.

”rum - sammenhæng - forløb”

OPGAVEN
I	området	UTTERSLEV	Nørrebro	NV	-	mod	nord	begrænset	af	Frederiksundsvej	mod	øst	af	S-banen	mod	syd	og	sydvest	af	Glente-
vej og mod vest af Vibevej er det opgaven at reflektere, programmere, skitsere og projektere nogle kvalitative arkitektoniske ”til-
tag” nye indre og ydre rumligheder der kan skabe sammenhæng og tilføre nye kvaliteter i et idag meget komplekst byområde.
Det er en del af studiet at de studerende fremkommer med forslag til forbedrende ”indslag” i en løbende debat om by- og bygnings 
fornyelse	og	planlægger	en	formidling	heraf	som	kan	egne	sig	til	forelæggelse	for	områdets	interessenter,	som	beboere,	politikkere	
og erhvervsdrivende.

Forslag til fasedeling af studieforløbet

0.fase: STEDET - iagttagelse, analyse, registrering, stemninger, fotografisk registrering. mmm [ind under huden]
1.fase:  hver studerende udvikler eget kvalitative - tekst og grafisk - program for stedet og dets mulige indhold.  
 Previsualiseringer af de arkitektoniske og rumlige intensioner og mål, evt. som 7 visualiseringer af  de ”på- 
 tænkte arkitektoniske rum og  forløb” og evt. animerede.
2.fase:  studiegruppen skaber et fælles grundlag i form af en analog og en digital model af området samt 
 analoge skitsemodeller af de byarkitektoniske og rumlige intensioner
3.fase:  et (del-)projekt i 1:200 analogmodel og tegninger - gerne som ”udtræk” af en digtal model 
 - hvor der redegøres for rum og rumforløb, geometri, stuktur, materialitet.
4.fase:  en udvalgt del af projektet bearbejdes i større mål, såvel rum, struktur og materiale.
5.fase:  projektmaterialet samles til en endelig afrundet præsentation af projektet, analogt som digitalt.

semesteropgave 

Kandidatstudium	med	merit	fra	DADIU

Studieåret	2008-09

Kunstakademiets Arkitektskole ”Arkitektur, Experiment og Teknologi” Studieafdeling

Projektarbejde	20	ECTS



Tids- og arbejdsplan projektarbejde 2. semester    

Uge 7  Tirs 10.02 kl. 13 - introduktion til semesteropgave  

Uge	7	-	9   Studiegruppen forbereder programmeringe   n og får stedet ”ind under huden”

Uge	10 Man  2.03 kl. 10 - Studiegruppemøde ang. registrering, reflektioner og programmering Aud. C4

 Ons  4.03 kl. 10 - Aud. C4	-	Uffe	Topsøe-Jensen:	Boliger	i	KBH	NV-	En	by	i	byen	

 Tors  5.03 kl. 10 - Aud. C4 - Kira Snowman: LOKALKOLORIT; spreeraum- østberlin 

	 	 	

Uge	11 Tirs  10.03  kl. 13 - Studiegruppemøde - mellemgennemgang af Programmet aud. C4

	 	 	 	 Individuelle	udarbejdelse	af	kvalitativt	program

 Ons  11.03 kl. 15.30-18 Gennemgang af film ”den arkitektoniske fortælling” med Morten Meldgaard

Uge 12 Tirs  17.03  kl. 13 - Gennemgang/præcentation af 1. fase INDIVIDUELT PROGRAM aud. 00  

    2. fase  Fælles grundlag samt skitsemodeller

Uge 13  Tirs 24.03 kl. 13 - Gennemgang af 2. fase	i	”glasburet”

	 	 	 	 3. fase  Skitsemodeller af byarkitektoniske og rumlige intentioner

 Ons  25.03 kl. 15.30-18 Rum/tid	med	Morten	Meldgaard

Uge 14  Tirs 31.03 kl. 13 - Skitse gennemgang af 3. fase i ”glasburet”

     3. fase skitsemodeller af de arkitektoniske mål, projekt	1:200	mmm!

Uge 15  Tirs 7.04 kl. 13 - Gennemgang af 3.fase	i ”glasburet”

     4. fase en udvalgt del af projektet i større mål.

 Ons  8.04 kl. 15.30-18 Rum/tid	med	Morten	Meldgaard

Uge 16 Tirs 14.04 kl. 13 - Gennemgang		af	4.fase	i ”glasburet”

     5. fase projektmaterialet	afsluttes	og	samles	til	en	endelig	afrundet	

    præsentation af projektet, analogt som digitalt.

Uge	17	 Ons  22.04 kl. 15.30-18 Rum/tid	med	Morten	Meldgaard

Uge 17 Tors  23.04 kl. 10 - PROJEKT GENNEMGANG aud. 3

	 	

Uge	18	-	22		 	 Hele	dage	 DADIU	maj	produktion	 		

Uge 23 - 25    Studieårets studier og projektmaterialet samles og evalueres

    samlet	præsentation	evt. UDSTILLING

Uge 25  Fre 19.06 kl. ?? Afdelings afslutning	 	

	

Som I kan se er stort set 

alle tirsdage eftermiddage reserveret Gruppemøder/Undervisning/Gennemgange etc.

REV. 23   .02.2009
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undersøgelse af områdets rumlige kvaliteter

“...Rum defineres af vores sansning og bevægelse”



2400 NORDVEST
BEVÆGELSENS RUM

En passage er gennemgangen 
fra et sted til et andet

En pause er en midlertidig stansning Bevægelse er at udfolde sig fysisk

de 3 rumprogrammer 

bearbejdelse af et åbent urbant 
landskab til fysisk udfoldelse

En del af passagen kan være 
gennemstrømningen gennem 
et madmarket, som kan blive en 
attraktion i området

Et ophold i intime rumligheder som 
giver ro til fordybelse  

previsualisering _ PASSAGE

previsualisering _ BEVÆGELSE 

previsualisering _ PAUSE

Min hensigt med dette projekt er, at indpasse de tre 
forskellige programmer i den eksisterende struktur 
med ønsket om at styrke områdets offentlige og 
oplevelsesmæssige kvaliteter. Jeg vil tilføre kvarteret 
et nyt lag, hvor der skabes mødesteder og plads til 
bevægelse.
Jeg vil arbejde med sammenhængen mellem de 
tre rum programmer for derved at opnå et varieret 
rumforløb med fokus på oplevelsen af kroppens 
bevægelse igennem rum.

sammenhæng 



2400 NORDVEST
MODELBILLEDER

SKITSEMODEL område foran moske         passage 
       

DEN ENDELIGE MODEL
indgangen til sprogcenter fra svanevej     view fra ørnevej        indgang til gårdrummet forbi dsfabrikken 



2400 NORDVEST
SAMMENHÆNG

DIAGRAM over sammenhængen mellem passage, bevægelse og pause

Billedcollage 

RENDERINGER indefra moské     indgang moské                  fra gårdrummet                   indgang til sprogcenteret

SNIT MOD VEST

SNIT MOD NORD





REFLEKSIONER

  Jeg var i fuld gang med at planlægge mit udvekslingsophold sidste forår, da jeg fik mailen om, 
at arkitektskolen skulle være en del af Det Danske Akademi for digital, interaktiv underholdning. Der gik ikke 
lang før jeg havde besluttet mig for at udskyde min rejse til udlandet og hoppe på afdeling 8’s DADIU-hold. Jeg 
havde behov for at specialisere mig. Min bacheloruddannelse har været præget af at arbejde med fremtidens 
byer og oplevelsen af kroppens bevægelse i rum. Det er der min interesse er, og det er det jeg synes DADIU 
er en specialisering af. 
Arkitektur handler om at skabe trivsel for mennesket, men DADIU vil give mig muligheden for at udforske, 
hvordan rummet kan aktivere forskellige følelser. Den virtuelle arkitektur kan fungere som et laboratorium 
for samspillet mellem arkitektoniske rum og menneskelig interaktion. Når man kan opbygge rumforløb og 
får muligheden for at bevæge sig i det, som man kan i et spilunivers, bliver man udfordret til at tænke ’ud 
af boksen’. Den afsøgning af kroppen i det konkrete rum tror jeg på vil være afgørende for, hvordan man vil 
planlægge fremtidens byer. Vi bygger for mennesket, og derfor er det vigtigt at udforske, hvordan mennesket 
oplever arkitekturen.
   
  Jeg har ikke fortrudt, at jeg valgte at udskyde mit ophold. Jeg synes hele dette år har været 
produktivt, begivenhedsrigt og godt planlagt. Da vi endelig kom i gang med DADIU-produktionen, fandt jeg ud 
af, hvor meget jeg havde lært. Selv om produktionens konditioner ikke blev som DADIU havde lovet os, fik jeg 
brug for mange af de øvelser, vi havde arbejdet med i årets løb. Jeg var desværre en af de eneste der fik lov til 
at arbejde med rum. Jeg fik glæde af lynopgaverne vi havde i januar, hvor vi skulle producere en rumlig bane 
hurtigst muligt. Teknisk fik jeg brug for det udvidede 3DS Max kursus vi fik tilbudt. 
Da man som leveldesigner har mest travlt i starten af perioden, havde Signe (som kom til min produktion, da 
der var brug for flere hænder) og jeg mulighed for at lave traileren til vores spil. Vi brugte det materiale der 
var produceret og klippede det sammen i Adobe Premiere, som vi havde brugt da  vi trænede den filmiske 
arkitektoniske formidling (LOUISIANA film / ROBOTTO film / DESIGNER ZOO film). 
I det hele taget har det været en lærerig måned, at være del af en større produktion på 17 forskellige studerende, 
hvor jeg oplevede hvor langt man kan nå, når alle bruger deres kompetencer. Og det bliver spændende at se 
hvilket hold man komme på næste år og hvordan produktionens konditioner næste år bliver. Vi er blevet lovet 
rumligheder og 3D, men det kommer også an på ideerne fra produktionens ’lead’s. Jeg føler ikke, jeg siger nej 
til noget ved at vælge DADIUspecialiseringen, kun JA. 

  Projektet LOUISIANA var spændende fordi det var en slags værksanalyse med fokus på 
det varierede rumforløb. Med projektet ROBOTTO levede vi os ind i DADIU-verdenen med det samme. Med 
lynopgaverne i januar trænede vi, at komme med en ide med det samme. Vi har mødt en masse interessante 
personer som har krydret uddannelsen via kurser og forelæsninger. Jeg var glad for Dortes retorik-kursus og 
Morten Melgaards professionelle kritik på vores film ”den arkitektoniske fortælling”. Jeg havde dog ønsket, at 
han til film-onsdagene havde fokuseret på rum og arkitektur i film i stedet for klassiske og moderne film. Jeg 
synes det kunne være interessant at se eksempler på, hvordan man klipper fra et rum til et andet rum som har 
forskellig atmosfære uden man mister den kontinuerlige følelse. 
Jeg ved at det har været en kamp at få skolens ledelse til at acceptere arkitektskolens deltagelse i DADIU og 
det har derfor sikkert været vigtigt med traditionelle semesteropgaver. Det kunne være spændende næste år 
at lave en opgave med en gæstelærer, som er vant til spilproduktioner, leveldesign og arkitektur i den virtuelle 
verden. Under DADIU-produktionen fik jeg lov til at lave masser af rumligheder på mit hold, men der er 
mange ting jeg efterfølgende vil have gjort anderledes. Jeg vil gerne vide mere om gamedesign, for at kunne 
planlægge banen bedst muligt. Derfor vælger jeg at studere gamedesign, som sidefag til mit arkitektstudio på 
universitetet RMIT i Melbourne det næste semester for at lære at producere interessante spiloplevelser og 
handlingsstrukturer. 

  Mens jeg er væk, vil jeg begynde at overveje, hvad jeg vil lave til min afgang. Jeg ved ikke om 
jeg kommer til at arbejde med spil, men min interesse er rumforløb - kroppens bevægelser og sanser i rum og 
sammensætningen af forskellige universer i den virtuelle verden.




