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Et studie på arkitektskolen udfordrer evnen til at tænke abstrakt. 
 
Hjemmeopgaven er udformet som en øvelse, der ud fra en selvvalgt inspirationskilde 
udfordrer dine evner for at iagttage, beskrive visuelt og give form. Hjemmeopgaven består af 
fire indbyrdes forbundne opgaver, der bygger videre på hinanden. 
 
1. U D V Æ L G E - F O T O G R A F I 
Når vi taler eller synger, gestikulerer vi samtidig med vores hænder — vi 'taler' med det vi 
kalder ’kropssprog’. For det meste tænker vi ikke over det. Personer, der optræder, bruger 
derimod gestikulation og kropssprog bevidst. 
Iagttag de rum, mennesker danner med hænderne, mens de taler eller synger: det kan være 
rummet mellem to hænder, mellem hånden og personen selv, eller et rum, der dannes i én 
hånd. Find eller tag et (og kun et fotografi) af en person, der gestikulerer med sine hænder. 
Beskær billedet, så gestikulationens rum og dets betydning træder tydeligt frem. 
 
2. I A G T T A G E - T E G N I N G  
Iagttag dit fotografi. Se på hændernes stilling i forhold til hinanden og i forhold til kroppen, 
og fokuser på det eller de rum, personen synes at gribe, favne og rette. Tegn en tegning, der 
viser dette eller disse rum. Tegningen udføres i fri hånd i sort/hvid. 
 
3. F O R M E - M O D E L 
Omsæt tegningen til en rumlig fysisk model. Modellen skal udvikle og bygge på tegningens 
rum og retninger. Modellen skal betragtes som en abstraktion i form og rum. Modellen 
udføres i hvidt pap og fotograferes på sort baggrund. Der udvælges ét fotografi af modellen. 
  
4. I D É - V A L G F R I  F O R M 
Med udgangspunkt i modellen og tegningen videreudvikles materialet i et valgfrit medie. 
Dette er din mulighed for at vise dine særlige kompetencer inden for f.eks. håndværk, 
tegning eller andet. 
Hvis du arbejder med fysiske modeller, må du aflevere fotos af dem, da vi ikke kan modtage 
modeller. 
 
A F L E V E R I N G 
Et foto 
En håndtegning 
Et modelfoto 
Et selvvalgt materiale 
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Du må aflevere din hjemmeopgave enten analogt eller digitalt - ikke begge dele. 
 
Hvis du afleverer analogt: 
Materialet skal afleveres på 2 A3 ark (42 x 29,7 cm) i lay-out som vist på diagrammet nederst. 
Der må ikke skrives nogen form for tekst på ark eller tegninger. Arkene må ikke opklæbes på 
pap eller rulles. På bagsiden af hvert ark skal du skrive dit navn og dit cpr.nr./fødselsdato og 
år. 
Opgaven skal du sende til:  
Kunstakademiets Arkitektskole, Philip De Langes Alle 10, 1435 København K. Opgaven skal 
være os i hænde inden den 15. marts 2015 kl. 12. 
Du kan også komme fordi og aflevere din opgave. Vi holder åbent søndag den 15. marts 
2015 indtil kl. 12. 
 
Hvis du afleverer digitalt: 
Materialet skal afleveres som én vedhæftet pdf-fil, som skal mailes til 
arkitekthjemmeopgave15@kadk.dk inden den 15. marts kl. 12. Opgaver, der er indgået på 
mail-serveren efter fristen, vil ikke blive bedømt.  
Du har ansvaret for, at filen er generet korrekt og lever op til vores krav. 
Du får et autosvar, når vi har modtaget din mail med opgaven. Afleverer du i allersidste 
øjeblik, er der stor sandsynlighed for overbelastning. Du kan derfor risikere, at din fil ikke 
indgår rettidigt på mailserveren. Vi anbefaler derfor, at du mailer i god tid. 
Krav: 
Filnavn: dit fulde navn (i ét ord) f.eks. peterpetersen.pdf 
Filstørrelse: max. 20 MB (meget gerne mindre) 
Pdf-filen skal indeholde 2 A3-sider (samme opsætning som den analoge aflevering). 
Herudover 1 side der kun indeholder dit navn og dit cpr.nr./fødselsdato og år. 
 
Diagram: 

 
 
HUSK: 
For at komme i betragtning som ansøger skal du have registreret en ansøgning på optagelse.dk inden den 15. 
marts kl. 12. 

Studieadministrationen den 10. februar 2015 
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