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FORMLÄRA 2 AFO021
Theoretical and Applied Aesthetics 2

Poäng: 9.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Professor Abelardo
Gonzalez.. Förkunskapskrav: AFO090, AFO095 Tillämpad estetik Form & Färg 1A och
1B.. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 90% närvaro på föreläsningar
och övningar samt godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen
sträcker sig över två terminer. Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar
tidigare kurser Formlära 1A och 1B.

Mål:
Målet är att introducera studenterna i en kreativ experimentell designprocess där man i
konfrontation med nya problemsituationer provoceras till nytänkande.
Undervisningsmetoden förutsätter ett hårt och intensivt studentarbete. Närvaron i
undervisningen är grundläggande för att en student skall lyckas. Interaktionen mellan
lärare och student och mellan student och student är mycket viktig. Arbetet fokuseras mot
arkitektur, interiör och möbler utifrån ett större kontext - staden och rummets helhet.
Människan som alltings måttstock är ett gammalt och centralt begrepp i arkitektur- och
designsammanhang som en allmän världsuppfattning. Begreppet tolkas som att
människans alla sidor måste beaktas i formgivningen. Inte bara logiken i funktion, teknik
och tillverkning är viktiga, utan också drömmar, fantasi och drifter måste få utrymme i
gestaltningen.

Innehåll:
Kursen bygger vidare på de grunder som lagts i Tillämpad estetik Form & Färg 1A och
1B. Övningarna är i allmänhet fastare knutna till arkitekturproblem. En arbetsmetod
formuleras för kreativ design inom formgivning och arkitektur.
Speciellt studeras tre huvudaspekter på arkitekturens och inredningens egenskaper:
1. Kreativ motivation, 2. Genomförande, 3. Resultat.
En kreativ process som bottnar djupt i formgivaren och arkitekten, djupare än förnuftet
tar oss. Bejakandet av intuition och fantasi är grundläggande i undervisningen. Varje
enskild student uppmanas att finna sin egen väg till kreativ formgivning genom att öppna
dörrar för tankar och ge möjligheter till personligt uttryck, inte tygla idéer eller rabbla
funktions- eller konstruktionsregler. Det är viktigt att etablera en egen kreativ hållning
innan man anpassar sitt tänkande till produktionstekniska processer.
De konceptuella övningarna kompletteras med föreläsningar, besök vid konstutställningar
samt studier om film och litteratur. Denna teoretiska super-struktur formulerar en
intellektuell bas för övningarna vilken förstärker studentens förhållande till arkitektur -
dess inspirationskälla och dess uttrycksformer.



Litteratur:
Litteratur relaterad till de tre delmomenten:
1: Stadsrumsanalys, 2: Det arkitektoniska rummet; exteriör - interiör, 3:
Möbelformgivning.

Som del i litteraturen visas en filmserie som är obligatorisk. Filmerna är mestadels
dokumentärfilmer om arkitekter som Mies van der Rohe, Le Corbusier och Alvar Aalto,
men också historiska filmer om futurismen, modernismen och dekonstruktivismen. Även
filmer som Blade Runner och filmer av Peter Greenaway visas - filmer som konsekvent
använder arkitektoniska element som rum, ljus och färg för att uttrycka och porträttera
känslor och idéer. Filmerna analyseras av studenterna i text- och illustrationsform.


