Pepperkakehuskonkurranse
og utstilling 2012
Tema: IKONER. Kjente bygninger verden over

6. desember 2012–6.januar 2013

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

Taj Mahal, laget av Dina Roll-Hansen og Åsne Seljegard. Vinnere av gruppe Alle andre som baker i 2010. Foto: Anne Hansteen

Tema 2012: IKONER
Kjente bygninger verden over

Påmelding til konkurransen
senest 26. november 2012:
e-post: eli.solsrud@nasjonalmuseet.no
tlf.: 21 98 22 29

Kjente byggverk, som Kheopspyramiden i Egypt,
Eiffeltårnet i Paris, Urnes stavkirke eller den nye
operaen i Oslo, gir steder og land identitet og historisk forankring. Andre typer bygninger, som igloen,
tipien eller yurten forbindes med ulike folkegrupper. Bygningene gir ramme om folks liv, de bærer
i seg historier og symboler og kan få status som
ikoner. Det er nettopp modeller av betydningsfull
arkitektur fra alle verdenshjørner vi ønsker oss i
årets pepperkakehuskonkurranse.

Innlevering
Bidragene leveres til Nasjonalmuseet – Arkitektur
(Bankplassen 3) fra 30. november til 2. desember
i museets åpningstid. Husk å merke bidraget med
tittel/motto, målestokk, navn, adresse, telefonnummer og eventuelt klasse og skole.

Nasjonalmuseet – Arkitektur viser utstillingen
«Arkitekturimport» i perioden 16.11.2012–7.4.2013
Utstillingen presenterer utenlandske arkitekter
som bygger i et stadig mer internasjonalt Norge.
Her vises en rekke store arkitekturprosjekter, som
kulturhus, museer og sportsarenaer. Bygninger som
oppfattes som vår tids landemerker. Kanskje noen
av dem blir fremtidige ikoner? Et besøk i utstillingen
vil gi inspirasjon og ideer til årets konkurranse.

Stem på publikums pris
Besøk pepperkakehusutstillingen og stem på din
favoritt f.o.m. 6. desember t.o.m. 16. desember
Publikums pris kunngjøres på nasjonalmuseet.no
18. desember

Minst 80 % av modellen må være i pepperkakedeig
eller et annet spiselig materiale. Bidraget skal være
montert på en plate som ikke er større enn 45 x 45 cm
Juryering
Juryen vil bestå av kvalifiserte fagfolk.
Fire grupper premieres:
·
Barn t.o.m. 7. klasse (eller t.o.m. 12 år)
·
Ungdom t.o.m. videregående skole
(eller t.o.m. 18 år)
·
Profesjonelle arkitekter, konditorer
eller arkitektstudenter
·
Alle andre mennesker som baker
Pepperkakehuskonkurransen arrangeres for
10. år på rad. Ekstra flotte premier i år!

Utstillingsåpning og premiering
6. desember kl. 14.00
Lett servering. Velkommen!

Henting, knusing og spising
Pepperkakehusene kan hentes lørdag 5. januar 2013 i
museets åpningstid eller søndag 6. januar før kl. 15.00
Vi inviterer til pepperkakeknusing og spising
søndag 6. januar kl. 15.00. Hus som ikke er hentet
blir knust og spist. Ta med hammer!
Familesøndag 25. november kl. 13.00–15.00
I utstillingen «Arkitekturimport» ser vi på modeller
og bilder av nye flotte bygninger og henter inspirasjon til modellbygning i atelieret. Der får vi også
gode råd og tips på hvordan modeller kan bygges i
pepperkakedeig.
Skoletilbud
Skoleklasser kan bestille arkitekturkurs knyttet
til konkurransen. Kurset inneholder omvisning i
utstillingen «Arkitekturimport» og arkitekturverksted. Kurset varer i to timer. Bestilling av skoletilbud:
omvisninger@nasjonalmuseet.no / tlf.: 21 98 22 18
mandag–torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00
Mer informasjon om pepperkakehuskonkurransen:
nasjonalmuseet.no
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