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I år har der været indstillet 5 projekter til Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat. 
Blandt projekterne har der været stor variation i både temaer, 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 sit 
arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen og som har 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, det 
stærke faglige miljø og som samtidig formår at skabe et spændende og relevant projekt.
 
I år tildeles Bachelorlegatet en studerende, der med udgangspunkt i det antikke Grækenland i 
Athen, har skabt et kritisk og spændende projekt, som man med det samme bliver meget betaget 
af. Projektet tager afsæt i en yderst relevant problemstilling, hvor den studerende forholder sig 
kritisk til turismen og forbrugssamfundet. Trods projektets høje grad af fiktion, udviser den 
studerende en stor forståelse for arkitektoniske processer og metode, og evner at udføre teknisk 
præcision og kompleksitet.
Den studerende er engageret, målrettet og ambitiøs. Vedkommende formår at tilegne sig en 
masse ny viden og lære fra sig til sined medstuderende, således at det faglige niveau højnes. 
Hele fortællingen og budskabet er præsenteret overbevisende med smukke tegninger og collager, 
enkel grafik, videokunst og ord.

Vejleder har udtrykt at den studerende er en drøm at arbejde med. Til vejledninger er 
vedkommende velforberedt og deler generøst ud af sine tanker - både med vejledere og 
medstuderende - således at man inddrages i vedkommendes proces. Den studerende arbejder 
metodisk og sikkert frem til et resultat og deltager samtidig aktivt i forelæsninger og diskussioner. 
Vedkommende har højnet niveauet på årgangen med sit arbejde, sit engagement og sin passion. 

Med disse ovenstående begrundelser er det mig en stor fornøjelse at tildele dette års 
Bachelorlegat fra Akademisk Arkitektforening til Trine Mellemstrand Jarstø. 

STORT tillykke. 


