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Arkitekturstudenter vid fjärde årskursen på KTH moddar Unreal Tournament för att undersöka relationen mellan 
representation och arkitektur. Alla som har Unreal Tournament installerat kan nu ladda ner framtidens arkitektur redan 
idag. Upplev Securbia, Bracelona Paviljongen och Death Match Tensta. Om man inte spelar kan man alltid ta del av 
projektbeskrivningar, bilder, pdf och powerpoint.

Resultatet av kursen unreal centralperspektiv ligger ute på nätet från och med idag. Kursen behandlar relationen unreal centralperspektiv ligger ute på nätet från och med idag. Kursen behandlar relationen unreal centralperspektiv
mellan verktyg och produktion. Hur påverkas arkitekter av de verktyg de använder och vad blir resultatet? År 1436 
publicerar Leon Battista Alberti sin avhandling om målarkonsten, Leon Battista Alberti sin avhandling om målarkonsten, Leon Battista Alberti Della Pittura. Den innehåller den första beskrivningen 
av hur perspektivisk representation av rum fungerar och förklarar centralperspektivets teoretiska uppbyggnad. Idag 
är denna form för att beskriva rum så självklar att vi inte ens tänker på det. Studenterna har undersökt relationen 
mellan representation och produktionen av rum ur ett historiskt, teoretiskt och praktiskt perspektiv. Arbetet visar hur vår 
förståelse av rum har påverkats av måleri, fotografi , fi lm, CAD-program och dataspel. 

Med hjälp av datorprogram som medföljer spel som Half-Life, Doom 3 och Unreal Tournament har studenterna 
utforskat arkitekturens möjligheter och begränsningar. Den praktiska kunskapen kring hur man använder dessa 
program har hämtats från nätet. Vid sidan av själva spelandet fi nns det en utbredd kultur av modifi erade banor, 
machinema (animerade fi lmer skapade med hjälp av spelmotorer) och användningsområden som ligger utöver vad 
spelproducenterna ursprungligen tänkt sig. Idén med denna hemsida är att ge tillbaka något till den kultur som har gjort 
kursen framgångsrik. Resultatet är arbeten som ligger utanför den estetik som vi vanligtvis hittar i arkitekturtidskrifter, 
samtidigt så liknar det inget vi ser i dagens spelmiljöer.
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“Talking about the new is just so last Friday. On the other hand, by 
saying the same we always create something new. In this work we are 
using all kinds of different strategies and different materials, connecting 
and re-connecting things and contexts. Instead of thinking that chang-
ing something means doing the opposite, which means simply reversing 
the image in the mirror and continuing doing the same, this work is all 
about changing the way things change. Or as Nike put it in a recent ad: 
“On our way to innovation we passed something beautiful.”
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