Utzon DIY
– Leg og lær med Utzon
#utzonDIY
Vis os, hvad du har lavet med
#utzonDIY.
#utzonDIY
@utzoncenter

Leg og lær med Utzon DIY
derhjemme. Eller kom forbi
vores fysiske værksted, som
er for børn og voksne i alle
aldre. Her får du kreative
opgaver og idéer, der gør
dig klogere på arkitektur.
Se og download flere opgaver
på utzoncenter.dk/DIY

BYG ET
VARTEGN

BYG ET
VARTEGN
Arkitekter finder inspiration mange
steder. Da Jørn Utzon tegnede Svaneke
Vandtårn, fandt han blandt andet
inspiration i byens historie som havneby
og i gamle sømærker. Vandtårnet er med
sin karakteristiske form blevet et vartegn
for byen Svaneke.

Det skal du bruge

Sådan bygger du
en tipi-konstruktion

Materialer

(se fotos)

•
•
•
•

1 	Klip nogle af sugerørene over i tre lige

Papsugerør (uden knæk)
Små elastikker – fx loom bands
Karton eller pap
Evt. tape og snor

store dele – så har du nu nogle lange
og nogle korte rør.

2 S aml 3 lange rør med en elastik i den

Redskaber

ene ende.

• Saks
• Limpistol

3 	Spred rørene så der dannes en tipi
og sæt 1 kort rør på den ene side,
på tværs af to af benene.

I denne opgave skal du bygge et vartegn
til din by. Du kan evt. lade dig inspirere af
byens historie.

4

Gør det samme på de to andre sider.

5 	Nu har du en stabil konstruktion som

Du bestemmer helt selv, hvordan dit
vartegn skal se ud, men du kan med fordel
tage udgangspunkt i en tipi-konstruktion,
da den er meget stabil.

base for dit vartegn. Brug karton,
pap, tape, snor m.m. til at lave etager,
vægge, trapper, vinduer m.m.

6 	Brug evt. skalafigurerne herunder til at

Utzon Center

Utzon DIY

angive størrelsen på dit vartegn.

tårn,
Svaneke Vand
52
19
Jørn Utzon
Psst…. Et sømærke er en
slags vejskiilt for skibe.
Nogle sømærker står på
land, mens andre flyder
på havet. Sømærkerne
findes i forskellige former
og udgaver.

Buk

Skalafigurer 1:100

Skalafigurer 1:50

