
 

 

 

Side 1 07.03.2023 

Motivation 

Bachelorlegat 2023, Arkitektforeningen Østjylland 
 
I år har der været indstillet endnu en række innovative projekter til Arkitektfor-
eningens bachelorlegat.  I de studerendes arbejde er der vist inspirerende infill-
projekter og nyskabende gentænkning af gamle industrimiljøer, hvor de stude-
rende viser et tydeligt samfundsmæssigt engagement i de borgere, de tegner deres 
projekter til. 
 
Projekterne viser det store faglige spænd, der er på skolen lige nu, og de forskellige 
tilgange til, hvordan man skaber arkitektur. Det er inspirerende at se på fra side-
linjen. I alle projekterne har der været stor kvalitet og fine beskrivelser fra vejle-
dere, der har gjort det lidt nemmere at få indblik i, hvordan de studerende har ar-
bejdet med opgaven og indgået socialt i tegnesalens hverdag. Stor tak til vejlederne 
for at tage sig tid til at indstille de studerende - vi kan ikke uddele dette legat uden 
jeres hjælp. 
 
Dette legat handler ikke i udgangspunktet om det endelige værk, men i særlig grad 
om de studerende, der gennem studiet udviser en særlig evne og et særligt engage-
ment i forhold til proces, samarbejde eller en særlig bred anvendelse af deres krea-
tive talent. Og det kan være svært at se, hvis vi kun får det endelige produkt. Desu-
den ønsker vi i Arkitektforeningen at tilgodese de studerende som gennem deres 
arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen, og som har 
virket som inspiration for sine medstuderende.  
 
Det er vigtigt for os at være sammen om arkitekturen - både i den brede forstand, 
hvor vi sammen med en række andre faggrupper udvikler arkitekterne, men også i 
det nære, hvor vi arkitekter imellem er med til at skabe arkitekturen i tæt samspil 
med kollegaer og i dette tilfælde medstuderende. For god arkitektur opstår aldrig i 
et vakuum. Det opstår i samspil mellem funktion, kontekst og mennesker. Derfor 
er det vigtigt med dette legat at hædre de studerende, der har fokus på den gode 
proces, det gode samarbejde, forståelse for fremtidige brugere og det stærke faglige 
miljø, som er så vigtig for os i foreningen.  
 
Dette års legatmodtager viser en stærkt sansende tilgang til arkitektur, både i for-
hold til materialitet, tektonik og farvesætning, og ikke mindst et stort engagement i 
forhold til dem der skal bruge arkitekturen. Projektet og processen bag viser en le-
gende og nysgerrig tilgang til det at skabe arkitektur, hvilket viser gode takter til 
hvordan den studerendes videre studier og kommende arbejde kan udfolde sig. 
 
Projektet tager udgangspunkt i en overbevisende transformationsanalyse, histori-
ske arkitekturteoretiske greb og ikke mindst en grundig research i projektets kom-
mende brugeres særlige behov. Processen udfoldes på en inspirerende måde med 
smukke collager og analyser af sitet, håndskitser og fotografisk mapping. Det er 



 

 

 

Side 2 tydeligt, at den studerende gennem projektets forløb har dannet sig en stor forstå-
else for både sted og bruger. 
 
Projektet udmærker sig ved at være diskret og samtidigt konsekvent i transforma-
tionen af sitet. Der tilføres kun ét nyt arkitektonisk element til de eksisterende byg-
ninger, men dette element er afgørende for projektet, både arkitektonisk og pro-
grammatisk. Den studerende demonstrerer herigennem sit talent for både trans-
formation af det eksisterende, historisk bygningsmasse og formgivning af nye arki-
tektoniske elementer. 
 
Den studerende har engageret sig i de kommende brugeres behov i arkitekturen 
bl.a. ved et studiebesøg i en eksisterende bygning med samme program. Niveauer 
og trappeforløb er tilpasset brugerens behov for henholdsvis fællesskab og indivi-
duelle pauser, sådan at arkitekturen skaber en tryg ramme for de aktiviteter, der 
skal foregå.  
 
Samtidig er arkitekturteori brugt som et værktøj til at optimere oplevelsen for bru-
geren, hvilket viser en stærk evne til både at lytte til brugernes behov, og samtidig 
bringe innovative tanker til den arkitektur der skabes. 
 
Projektet viser en inspirerende tilgang til tektonik og materialer. Eksisterende byg-
ningsmasse i tegl og beton kombineres med nye naturlige materialer, som skaber 
et interessant møde mellem gammelt og nyt. Dette møde illustreres på flotte måder 
i præsentationsmaterialet med farvestrålende collager og detaljerede snit. 
 
Den studerendes vejledere beskriver, at hun med en åbenhed, ærlighed, nysgerrig-
hed og positiv tilgang går til sit studie. Hun har desuden en stærk faglighed, som 
smitter af på hendes medstuderende. En ærlig og modig tilgang til at studere, ud-
vikle og skabe arkitektur ses af vejlederne som en stor styrke i en generation, hvor 
usikkerhed og “frygten for at fejle” kan fylde for meget. 
 
Projektet og vejledernes beskrivelse af den studerende viser en arkitekt “in-the-
making” som med ydmyghed og nysgerrighed går til det at skabe arkitektur i fæl-
lesskab med sine medstuderende. Dette kombineres med et tydeligt talent for at 
studere og forstå arkitekturens sanselighed, materialitet og effekt på dem der skal 
bruge den. 
 
Med disse begrundelser for udvælgelsen er det en stor fornøjelse at tildele dette års 
bachelorlegat fra Arkitektforeningen til Frida Videbæk Andersen. Stort tillykke.   
 
Vejleder: Martin Kallesø, unit 2/3 D. 
 
 


