Finale Light Challenge 2018
“Feel the Night”
Beoordelingsformulier vakjury
Team Harlingen Alfa College – De Wereldreiziger
Algemene eerste indruk/kenmerken
-

Mooi schaalmodel, dit laat duidelijk zien hoe het werk er uit komt te zien
Enthousiast team
Gebruikmakend van aanwezig licht, geen extra licht toegevoegd
Elk element wordt toegelicht

Beoordeling:
Idee

Ontwerp

pluspunten
Goede relatie gevonden
tussen opdracht, omgeving
en geschiedenis.
Gebruik van tegenstellingen
Reflectie - absorptie
Verhalend kunstwerk
Absoluut passend op de
plek van opdracht

Uitvoering

Professioneel en
gedetailleerd model

Rapportage

Consistente rapportage,
vragen vanuit feed-forward
opgepakt en beantwoord

Passend in de opdracht

Het eindontwerp betrekt het
trafohokje ook, waar eerder
vanaf was gestapt
Zeer positief ontvangen
Object wordt gerealiseerd,
schaal ntb

Acceptatie door de
gebruikers/bewoners op het
gebied van beleving en
sfeer
Functionaliteit
Innovatief karakter
Bijdrage aan de
duurzaamheid

Verhalend kunstwerk
Trafohokje wordt ingezet
als informatie punt
Het enige werk dat de
nachtbeleving ook overdag
laat ervaren
Gebruik gerecycled staal
Geen toegevoegde
verlichting

Minpunten

Afbeeldingen van het
ontwerpproces zouden een
aanvulling zijn geweest

Oplossing van het probleem

Focus ligt op object,
trafohokje vervult de rol
van informatiedrager

Vormgeving

Goed model, gebruik
makend van herkenbare
vormen aardbol – schip staanders

Uitvoerbaarheid en kosten

Toezegging tot plaatsing

Gebruik circulaire
grondstoffen
(meer dan 50%)

Gebruik gerecycled staal,
uitleg recycleproces en
besparingen op
grondstoffen

VR-presentatie (fase 1)

Zie feed-forward

Uitwerking van het object
(fase 2), met behulp van
3D-printen

Gedetailleerd schaalmodel,
dit laat duidelijk zien hoe
het werk er uit komt te zien

Een en ander afhankelijk
van beoogde grootte van de
uitvoering

Ruimte voor bijzonderheden:
- Het enige werk dat de nachtbeleving ook overdag laat ervaren
- Constante hoge kwaliteit in proces, presentatie en uitwerking
- Al vroeg in het traject hebben jullie de keus gemaakt jullie eigen ideeën te
volgen en hiermee afscheid te nemen van de toegewezen kunstenaar.
- Duidelijk nagedacht over plaatsing, veiligheid e.d.
Gefeliciteerd met jullie zeer verdiende 1e plaats!

