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DOMMERBETÆNKNING 

 
DRAWING OF THE YEAR 2019 

Tema: Post Human Metamorphosis 

 
 

VINDERNE 

1.præmie 5000 €: Ruins Ring 

 

Wenhao Yang and Wenqi Wu (China), Tsinghua University (China) 

 

Vinderne af førstepræmien har skabt en bemærkelsesværdig tegning, som 

får os til at reflektere over menneskelige værdier, kultur og identitet. 

Gennem velkendte referencer som trofæer, teddybjørne, skulpturer og 

erindringer fra vores hverdagsliv stiller tegningen spørgsmål ved, hvorvidt 

sådanne kulturgenstande også vil eksistere i den posthumane æra eller 

om de vil være forbudte – skjult – i et analogt erindringstårn kaldet Ruins 

Ring. Den katedralagtige arkitektur, som med dens vitriner og hylder 

ligner et wunderkammer, fremviser en stærk og klar komposition. Det er 

en meget levende tegning, som gør det muligt at udforske tiden før virtual 

reality og kunstig intelligens. Samtidig trækker tegningen på melankolsk 

vis tråde til Venedig, storhedens og forfaldets by, et sted mennesker 

opsøger på grund af byens glorværdige fortid. Hvad er vi uden vores 

erindringer og historie? 

 

 

2. præmie 2000 €: The Post-Human Parliament 

Haris Hasanbegovic (Denmark), Aarhus School of Architecture (Denmark) 
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Denne tegning – skabt af den tidligere bosniske flygtning Haris 

Hasanbegovic – er en modig opfordring til alle arkitekter om at engagere 

sig og handle. Den er samtidig en kommentar til den danske debat 

omkring flygtninge. Vi omgives af talrige udfordringer, men hvad om vi 

tog direkte handling? Som i dette kontroversielle men alligevel 

nærliggende forslag om at omskabe det danske folketing til en midlertidig 

bolig for flygtninge? Tegningen gør brug af underfundige klassiske 

tegnemetoder, snit og perspektiver, til at præsentere et provokerende 

budskab og en opfordring til inklusion, velgørenhed og fordomsfrihed. 

Politikernes daglige opgaver fortsætter ved siden af folketingets ny 

beboere. Bygningens jomfruelighed berøves blidt. Der flyttes ingen 

vægge, og der bygges ingen vægge. Hvor svært kan det være?   

 

 
 
3.præmie 1000 €: The Void Between Light and Shadow 

 

Youngi Kim (New Zealand), The University of Auckland (New Zealand) 

 

Tegningen fejrer naturen og anerkender den viden de den oprindelige 

New Zealandske befolkning, maorierne, besidder. Tegningens budskab er, 

at vi skal anvende og dele denne viden med det formål at øge 

bevidstheden omkring arkitektur og naturens betydning, når vi bygger og 

tegner for den brede befolkning.  

Tegningen fanger vores opmærksomhed i kraft af sin rene komposition, 
beherskelsen af lys og skygge, og den både poetiske og autentiske måde den 
italesætter temaet på – set ud fra et Maori-synspunkt.  

SÆRLIGT UDVALGTE TEGNINGER 

Future Fossils 

 

Mariam Arwa Al-Hachami (USA), American University of Sharjah 

 

Denne tegning er valgt på baggrund af de kvaliteter den besidder i kraft af 

at det er en egentlig tegning og ikke bare et billede. Den rejser 

spørgsmålet om, hvordan vores ”fossiler” vil se ud millioner af år ud i 

fremtiden. Hvordan vil vores udnyttelse af ressourcerne og vores affald, 

f.eks. plastik og metal fra den industrielle masseproduktion, tage sig ud, 

når vi for længst er borte? Tegningen giver os et glimt af, hvordan det 

kunne tage sig ud. Den er tidsløs, skalaløs og indeholder et miks af 
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forskellige arkitektoniske elementer – fra aluminiumsprofiler og klassiske 

søjler til plantegninger og snit.  

 

 

Sunny Places for Shady People 

 

Michael Daw (UK), University of Greenwich 

 

Tegningen er mørk, dyster og kraftfuld på trods af de hvide papirark, som 

ligner lette sneflager. Titlen indikerer da også, at dette er alt andet end et 

venligt sted. Den viste bygning er arnested for mistænkelige, dystre 

aktiviteter, for sorte penge. Her fejres grådigheden. Tegningen er en 

kommentar til en verden som styres og ødelægges af en skjult 

underverden. En underverden som med personlig vinding for øje udnytter 

og misbruger samfundets smuthuller. Der figurerer ingen mennesker på 

tegningen. Hvilket bidrager til den skumle stemning. En stemning som 

forstærkes af tegningens perspektiv, hvor man nedefra skuer op i en 

storm af værdipapirer.  

 

 

The Digital Baroque 

 

Mikalai Makhalik (Canada), Daniels Faculty of Architecture, Landscape, 

and Design, University of Toronto 

 

Denne tegning domineres af reklamer. Faktisk består den udelukkende af 

annoncer, varemærker og kommercielle statements iblandet opblæste 

politikere, hvis politiske manifester reduceres til enkle slagord. Som på 

Times Square i New York eller Shibuya i Tokyo har firmaer overtaget 

byens struktur, hvorved byens indbyggere degraderes til fremmedgjorte 

forbrugere i stedet for borgere. Men hvis strømmen går, forsvinder denne 

struktur og vi fortabes i et gitter og en infrastruktur præget af tomhed. Det 

er en flot stregtegning med en afbalanceret farvesammensætning og en 

klar komposition.  

 

 

Section through Long Bristol 

 

Hugo Lopes (Portugal), University of the West of England 

  

Bedømmelseskomiteen sætter stor pris på denne tegning – som er en 

tegning under udarbejdelse – på grund af dens egenskaber og dens 

overvejelser omkring ideernes oprindelse. Tegningen anerkender viden og 
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historie som fundamentale byggesten for det at skabe noget nyt. Vi skal 

ganske enkelt bygge vores fremtid på et solidt fundament! De mange 

ideer, som aldrig blev bygget og som nu opbevares i den såkaldte 

idéfond, har stor betydning for fremtidens arkitekter. Tegningen gør brug 

af klassiske værktøjer som blyant, lineal og slettelak og er i proces – i en 

tilstand hvor linjer og tanker forenes. Men til forskel fra computerbaserede 

tegninger, hvor forskellige lag er åbne på samme tid og man skifter fra 

plan- til snittegning, er alt i håndtegningen synligt og til stede i samme lag 

– og på samme tid. Også hjælpelinjer, rester af slettelak og grafit. Den 

fremstiller skabelse gennem tegning.  

 

 

Metaquatopia 

 

Sadia Humayra Mounata (Bangladesh), University of Anhalt Applied 

Sciences 

 

Bangladesh er et af verdens katastrofeområder. Et område som er i stor 

fare for at forsvinde som følge af klimaændringer. Tegningen ser dog 

vandet som et potentiale, som en ressource snarere end en trussel. Den 

forslår en ny måde at organisere samfundet på. En måde der vender 

tilbage til mere enkle strukturer og mindre enheder, der lever, svømmer, 

fisker og bor på flydende øer. Tegningen er et mikrounivers af aktiviteter. 

Selve tegningens struktur fremstår som en lyseblå vandbaseret utopi, en 

struktur der udgøres af mennesker, som lever i symbiose med naturen – 

og vandet. 
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