AKADEMISK ARKITEKTFORENINGS BACHELORLEGAT
Legatet er på 15.000 kr. og tildeles den eller de studerende som
gennem studiet har været med til at styrke det faglige niveau i
uddannelsen og været en inspiration for sine medstuderende.
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”I år har der været indstillet 5 projekter til Akademisk Arkitektforenings
Bachelorlegat.
Blandt projekterne har der været et meget stort spænd i både tema,
kompleksitet og lokalitet. Projekterne viser det store faglige spænd og den
brede tilgang til arkitektur der er på Arkitektskolen Aarhus lige nu.
Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat handler i udgangspunktet ikke
om det endelige resultat, men i højere grad om studerende, der i sit studie
har udvist en evne til proces, samarbejde og kreativitet.
Vi ønsker i Akademisk Arkitektforeningen at tilgodese den eller de
studerende som gennem studiet har været med til at styrke det faglige
niveau i uddannelsen og været en inspiration for sine medstuderende.
I Akademisk Arkitektforening er det vigtigt for os at være sammen om
arkitekturen. God arkitektur opstår aldrig i et vakuum, men i samspil
mellem funktion, kontekst og mennesker. Derfor er det vigtigt at hædre de
studerende, som har fokus på den gode proces, det gode samarbejde og
det stærke faglige miljø.
I år tildeles Bachelorlegatet to studerende, som med udgangspunkt i en
dybdegående registrering og analyse af naturlandskabet på Rømø, har
skabt et poetisk projekt. De studerende udviser i projektet stor forståelse
for flere skalatrin både i registrering og projektudførelse, som resulterer i
et enkelt arkitektonisk greb.
Projektet tager en aktuel debat op om kystturisme og Danmarks unikke
kystlandskab. Projektet demonstrer æstetisk hvordan potentialet i den
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eksisterende sort sol-turisme på Rømø udnyttes og udvikles på en
bæredygtig måde.
Desuden er processen præsenteret overbevisende med smukke tegninger,
indtagende diagrammer og analyser.
Deres vejleder har udtrykt at de studerende med deres vedholdende
engagement har været et forbillede for de øvrige medstuderende og
bidraget til at løfte det faglige niveau på unit’et. Deres arbejde er et
eksemplarisk samarbejde, hvor den faglige dialog og udveksling har været
omdrejningspunkt igennem hele processen. Begge legatmodtagere har
udvist stor modenhed og professionalisme i håndteringen af den tvivl og
usikkerhed som følger med en kreativ proces. Legatmodtagerne har
arbejdet meget vedvarende og har fastholdt en åben og undersøgende
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tilgang uden at miste deres fokus undervejs. Projektet demonstrerer på
fornemmeste vis hvordan analytiske evner, en æstetisk sensibilitet og vilje
til formgivning kan gå hånd i hånd.
Med disse ovenstående begrundelser er det mig en stor fornøjelse at
tildele dette års Bachelorlegat fra Akademisk Arkitektforening til Brian
Laursen og Viktor Forchhammer Mortensen.
Stort tillykke.”
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