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"Formgi et objekt for fugler med utgangspunkt i et bygg, en arkitekt eller en retning innen det 20.århundres 

arkitektur". Slik lød oppgaven for en klasse som går 1.år i faglærerutdanning på Høgskolen i Telemark, 

avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 

Objektet skulle lages med tre som hovedmateriale, men ellers med andre materialer som kunne supplere 

treet der det var praktisk eller visuelt tjenelig. De enkelte delene skulle settes sammen med skruer, spiker 

og lim. Deretter skulle det males, laseres eller lakkes/oljes. Studentene skulle se på oppgaven som en mulig - 

het til å arbeide skulpturalt med en enkelt bruksform, slik at volum, flater, linjer og farger ble virkemidlene. 

I tillegg til det ferdige produktet skulle de levere logg med skisser, skriftlige refleksjoner og en kort redegjørelse 

for bygget, arkitekten eller retningen som hadde vært inspirasjonskilden. 

 
Tilknyttet arbeidet med objektet, fikk studentene en innføring i perspektivtegning. Denne lærdommen skulle 

studentene nyttiggjøre seg i skisser og arbeidstegninger av objektet. 

 

 

 
 

Arne Korsmo (1900-68). 

En av Norges mest anerkjente 

arkitekter og designere. 

Bildet viser en av hans 

kjente boliger fra 50-årene 

"Planetveien 12" i Oslo. 

 

 
Trine Sofie Mathisen er inspirert av funksjonalismen 

og har studert Arne Korsmos hus. 

I Fuglehuset er det brukt plexiglass i de gjennomsiktige 

veggflatene. Fuglene kommer inn 

gjennom de åpne feltene i hvert hjørne av kasseformen. 

 

 

 
 

 

Faglærerstudent Karstein Lerang er inspirert av De Stijl-kunstnergruppen fra Nederland. Gruppen hadde 

navn etter tidsskriftet De Stijl, som utkom 1917-1928. 

Den mest mest betydningsfulle kunstner innen gruppen var Piet Mondrian. 

Arkitekt og møbeldesigner Gerrit Rietveld (1888-1964) var fremtredende medlem av gruppen. 

Han har bl.a. tegnet Vincent van Gogh-museet i Amsterdam. Flere av hans møbler produseres fortsatt; 

bl.a. stolen "Rød og blå" på bildet ovenfor. 
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