
                                                                        

 

Årsmelding Bergen Arkitektforening 2020 

For Bergen Arkitektforening har 2020 vært et år med mange utfordringer. Året har vært preget av Corona 

restriksjoner og en ny hverdag– resulterende i utsettelser og avlysninger i program.  Årsmøtet ble for første 

gang i historien avholdt digitalt, og Bergen Arkitektforening har arbeidet med å finne gode plattformer for 

digital strømming av arrangement i samarbeid med NAL og andre lokalforeninger, hvor det har vært en 

bratt læringskurve.  

 Leder Eva Oulie Alvarez meldte sommeren 2020 at hun frasa seg vervet grunnet flytting til Oslo – det ville 

være feil å fortsette som leder når man ikke bor i Bergen og kan ta pulsen på arkitektmiljøet og være tett på 

byutviklingsdiskusjoner og bransjen forøvrig. Oulie Alvarez kunne bli sittende i vervet inntil ny kandidat var 

på plass – med sikte på ekstraordinær generalforsamling høsten 2020. Valgkomiteen gjorde en formidabel 

innsats, men kandidat har dessverre latt vente på seg, og ekstraordinær generalforsamling ble ikke avholdt.  

Bergen Arkitektforening hadde våren 2020 satt sammen et rikholdig program med selvpresentasjoner, 

seminar og befaringer. 2020 – året Bergen feiret 950 år var tiltenkt et rikt og omfangsrikt program med 

feiring i form spesielle arrangement og prosjekt utover BAFs semesterprogram.  

Med et par unntak, ble det meste kansellert med sikte på overføring til høstprogrammet, og prosjekter for 

950-års jubileet som var i startgropen da nedstengningen kom ble lagt på is.  

Nytt for året var initiativet til tidligere leder av BAF Geir Brekke: BAF Akademiet. BAF Akademiet er en 

seminarserie for byens unge arkitekter avholdt av erfarne arkitekter med Brekke i spissen, for å sikre 

kunnskapsoverføring mellom generasjonene samt være en møteplass for kompetanseheving med lave 

skuldre i praktiske profesjonsrettede problemsstillinger.  

Samarbeid med BAS ble videreført gjennom fellesforelesning med sosialantropolog Tim Ingold og 

foredragsrekken Project Stories, kuratert av arkitekt Cristian Stefanescu. På programmet for våren stod: 

Franscesca Torzo, Mary Duggan, Fala Atelier og Mos Architects.  

De anerkjente internasjonale arkitektene i Vandkunsten (DK) og Karamuk Kuo (CH) stod på programmet og 

det var planlagt lokale arkitektur- og byutviklingsdiskusjoner om Mindemyren og Griegkvartalet, hvor 

Rambøll arkitekter skulle presentere deres pågående prosjekt og prosessen bak.  

Den etterlengtede sommeren skulle feires med sommerfest på Landmark, hvor Architects Declare ville 

holde en presentasjon intitativet med påfølgende workshop for byens arkitekter.  

Høstprogrammet ble meget amputert grunnet Corona-restriksjoner, og planlagte befaringer med 

Murmesterforeningen og Åsane vgs v/ HLM ble avlyst.  

Det ble avholdt en egen BAF omvisning av Festspillutstillingen av Festspillkunstner- og arkitekt Joar Nango. 

Årets Diplomutstilling «Solitude» ved Bergen Arkitekthøgskole ble presentert gjennom Pecha Kucha i form 

av digital strømming til flere hundretalls samtidige visninger.  



Advokatkontoret Kluge, Bergen Arkitektforening v/ Eva Oulie Alvarez og arkitekt Lena Eliassen v/ Cubus 

avholdt også et halvdagsseminar om ansvarlig søker-rollen. Fokus var fordelene arkitekten innehar i den 

rollen, Best-practice og hvordan den siste høyesterettsdommen (kjent som Bori III) påvirker ansvarlig søkers 

erstatningsansvar med påfølgende gode faglige diskusjoner.  

Bergen Arkitektforening takker for gode samarbeid i 2020 og tålmodigheten og initiativ til medlemmene. Vi 

kommer sterkt tilbake i 2021 og arbeider med å finne et program tilpasset vår nye hverdag.  
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