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Med sit afgangsprojekt udtrykker legatmodtageren en hyldest til
bygningskunsten. Dette udfolder sig gennem udformningen af en

J.nr.

andelsboligbebyggelse i Aarhus K – på baggrund af omfattende forstudier
af Le Corbusiers virke som arkitekt.
I forhold til sidstnævnte er opmærksomheden er i særlig grad rettet mod
Le Corbusiers inspiration fra klostret Certosa del Galluzzo. Herunder
klosterlivets skelnen mellem det individuelle og kollektive i askesen. En
inspiration, der hos Le Corbusier fører til en identifikation af en række
grundlæggende menneskelige behov, som genfindes i hans senere
programmering af blandt andet klostret La Tourette og boligbebyggelsen
Unite d´Habitation.
Under udarbejdelsen af en andelsboligbebyggelse i Aarhus K forfølger
legatmodtageren med en kritisk distance Le Corbusiers tanker. Dette
kulminerer i en kritik af Le Corbusiers betragtninger om det asketiske liv,
som legatmodtageren kalder ”en fejlfortolkning”. Således rummer det
asketiske liv ifølge legatmodtageren en individuel forbindelse med
omverdenen og fraviger derfor en reduktion af mennesket til en
standardenhed med ensartede mentale, sociale og fysiske behov. Le
Corbusiers Le Modulor repræsenterer ganske vist en fysisk måleenhed –
men forbliver også kun at være dette.
Med sin overlegne beherskelse af et teoretisk materiale og samtidig en
umiddelbar formtæft i forhold til den udarbejde en bebyggelse,
demonstrer legatmodtageren en unik begavelse inden for flere felter. Det
kommer i særlig grad til udtryk ved at et historisk og teoretisk grundstof
danner forlæg for interventioner i en nutidig sammenhæng.
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