DESIGN OG ARKITEKTUR
MED UDGANGSPUNKT I
MØBELHÅNDVÆRK
Har du interesse for og lyst til at udforske den kreative faglighed inden for
design og arkitektur i mindre skala?

HOLDSTART

Har du lyst til at prøve kræfter med at skabe eget møbeldesign med tilhørende
arbejdstegninger, og indgå i et tværfagligt samarbejde med håndværkerlærlinge fra Next, som vil omdanne dine arbejdstegninger til et møbel i 1:1?
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Undervejs vil vi besøge produktionsværksteder og virksomheder, se og opleve
studiemiljøet på KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), se afgangsudstilling og kandidatafgang samt
deltage i en åben forelæsning om f.eks. arkitekturhistorie. Undervejs får vi besøg
af professionelle designere og håndværkere.
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Vi arbejder med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis.
Der undervises efter metoden The Four Ds, der dækker over faserne Discover,
Define, Develop og Deliver. Den teoretiske del indeholder forelæsninger og vejledning i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Teori flettes sammen med praksis ved hjælp af
øvelser og forsøg for til sidst at sammenkobles i et møbel, hvor alle faser og
aspekter går op i en højere enhed.

Kursets indhold
Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold, der tager eleven
gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt, herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger. Undervisningen påbegyndes med et kursus i teknisk
tegning (dobbelt retvinklet projektion og aksonometri). Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellemgennemgange og endelig kritik, præcis
som det foregår på de kreative, videregående uddannelser.
Man skal være indstillet på at blive udfordret på sin kreative og tegnetekniske
kunnen. Tempoet og ambitionsniveauet er højt, og forventningerne er at nå op
på niveau med ansøgere til Design- og Arkitektskolen.

Optagelseskriterier
Vi vurderer ansøgerne på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og deres
motivation, så husk at fortælle lidt om dig selv og hvorfor du ansøger til dette
hold. Der er begrænset antal pladser.
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UNDERVISNINGSPLAN
Introopgave
Teknisk tegning
Koncept udvælges
Teknisk tegning (isometri) + 		
endelig projektskitse.
Teknisk tegning (isometri) + 		
Modelbygning 1:5
Developfasen påbegyndes
Optegning og udvikling i 1:1
Besøg på KADK (Arkitekt- og
designskolen på Holmen)
Deliverfasen påbegyndes
Afgangsudstilling KADK Holmen
Deliverfasen (endeligt materiale)
FirmabesøgBesøg Next Herlev,
møbelsnedker
Revidering af tegninger efter
besøg hos Next
Udflugt og rundvisning enten
hos PP møbler eller Carl Hansen
(kræver fri)
Frihåndstegning
Afslutning, udstilling og evalu
ering

Se detaljeret undervisningsplan på: ungakademi.dk
UNDERVISNINGSSTED
Gentofte Ungdomsskole, Bregnegårdsvej 21B,
2900 Hellerup
KONTAKTPERSON
Troels Graff Nysom
tgny@gentofte.dk
40 43 14 50

