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´La Católica`

Som universitetet kalles på folkemunnen, 
grunnlagt i 1928, er et av de eldste og annerkjente 
universitetene i Chile. Fakultetet for arkitektur 
og design har siden sent på 60-tallet etablert 
seg som en av de mest eksperimentelle og 
innovative skolene i Chilensk arkitektur, i sær 
for sin tilnærming til arkitektur gjennom poesi, 
og latinamerikanske røtter kalt ´Amereida`. 
Fakultetet fremmer også observasjon som 
fundamentalt i skaping av arkitektur.

En av flere patioer, mot Stillehavet



Fakultetene

Skolen har et fakultet i Viña del Mar, og et område kalt 
`Ciudad Abierta´(Åpen by) i Ritoque. På fakultetet er 
det klasserom, utstillingssal, treverksted, laser, CNC og 
3d printerrom, spisesal, en liten materialbutikk, og flere 
utendørs patioer. 
Til skille fra Bas er det ikke studioer/tegnesaler, så arbeid 
skjer enten utendørs på patioene, i spisesalen, i klasserom 
når de ikke brukes til undervisning, eller hjemme.

Alle kurs og emner foregår på spansk. Det forventes at 
man skal kunne forstå spansk, men jeg opplevde at både 
professorer og medstudenter var både tålmodige og 
hjelpsomme hvis noe er uklart.

For å komme til Ciudad Abierta tar man buss et godt stykke ut av byen, til et fantastisk område av stillehav, 
sanddyner, gressletter med ekaulyptustrær og eksperimentell arkitektur. Det er her ånden til skolen ligger, 
der tidligere professorer og alumni fra ´Valparaíso skolen´på 60-tallet kjøpte en tomt for å kunne sette 
prinsippene sine til verks. Her bor noen av de, i hus tegnet og bygget av professorer og studenter, det 
konstrueres, foreleses, gjøres kroppsøving, og praktiseres ´Amereida´som blander arkitektonisk design og 
byggeprosesser med poesi. Noen alumner hviler til og med her på en egen gravplass.

Ciudad Abierta og 
sandynene



Legging av teglgulv utenfor huset til prof. Jorge Ferrada, i Ciudad Abierta.
Huset er tegnet og bygget av professorer og studenter, og påbygget i flere etapper siden 
70-tallet. Det er stadig i utvikling.



Her reiser min gruppe og jeg en struktur av tre på et basen til et 
oppsmuldret hus, i Andesfjellkjeden nær Casablanca.

Travesía

Travesía er en sagnomsust reise. Hvert kurs 
foretar en reise et sted i Sør-Amerika, for å sette 
arkitektur ut i praksis. Dette er en tradisjon fra 
fakultetet som i starten innebar å dra til stedet, 
observere det, og gjøre en intervensjon ved å 
bygge. Reisen (som forøvrig er travesía oversatt- 
en lengre reise/oppdagelsesferd) uføres med 
kurset man er en del av, hvor man lever sammen 
og jobber sammen. Alt skal dokumenteres i en 
notatbok, med skisser, beretinger, foto. 
Turen kan minne om førsteårets ikoniske Solund 
tur på Bas, og er minst like gøy og utfordrende. 



Treverkstedet

Yoga på stranden i Ciudad Abierta



Å samles rundt et måltid nærer godt gruppearbeid



Språkbarriere

Ikke la det stoppe deg! Jeg var rusten da jeg ankom, 
men uten å overdrive så har alle chilenere jeg har møtt 
vært veldig tålmodige, vennlige og åpne for samtale. I 
tillegg møter man mange andre utvekslingsstudenter 
hvor ikke alle snakker engelsk, så dermed blir spansk 
fellesnevneren, og på denne måten får man øvd seg 
med andre som også er i læringsprossessen. 

Etter tre måneder er man generelt komfortabel nok til 
å snakke uten frykt, og ikke minst overrasket over hvor 
mye man forstår. Etter dette blir det bare gøyere og 
gøyere å bruke språket, og man kan høre med nye ører 
på de sangene man ikke forstod så mye av i starten.

Det er ofte overskyet om morgenen



Bosted

Å finne bo i Valparaíso må man ta hånd om på egenhånd, og 
det finnes heldigvis flere alternativer alt ettersom hva man er 
på søken etter. Noen velger å bo i Viña, ettersom det regnes 
som et tryggere område, og andre velger Valparaíso for alt det 
har å tilby. I bunn og grunn er det ikke lang avstand mellom 
de to ´byene´, de er begge en del av Gran Valparaíso. Jeg bor i 
Valparaíso, og er i Viña på 5 minutter med bil. 
Jeg ville ha anbefalt å se etter steder på for eksempel 
facebook markedplace, COMPARTO DEPTO - Estudiantes 
Valparaíso / Viña del Mar (facebook-gruppe), www.
compartodepto.cl 

Det jeg gjorde var å leie en Airbnb i Viña den første måneden, 
for å ha et sted å lande, og så se etter et permanent sted. Jeg 
var heldig og traff en veninne med et ledig rom i sitt kollektiv i 
Valparaíso, og flyttet dit. Dette er noe jeg etterhvert fikk høre 
at flere gjorde/innstilte seg på, med suksess.
Jeg anbefaler varmt å bo i Valpo over Viña!

Det klarner som regel til skjønne ettermiddag og vakre kvelder



Trygghet

Mer eller mindre alle chilenere jeg har møtt sier 
“Cuidate” til meg og til hverandre. Dette betyr `pass på 
deg selv´og er gjerne oppfulgt av hvordan det er flere 
lommetyveri på buss, butikker, og utesteder. Jeg har så 
langt vært heldig og ikke opplevd det selv, men det er 
dessverre sant- jeg har sett det skje, og flere av vennene 
mine fra utveksling har opplevd lommetyveri. Det betyr 
likevel ikke at det oppleves utrygt her, men heller en lei 
tendens som sprer seg i Latam. Så lenge man har med 
seg to bankkort, og alltid har litt nød-kontant hjemme så 
er det ingenting å bekymre seg for.

Det rådes også om å ikke gå alene om natten/når 
det er mørkt. Det er heldigvis flust av Uber og andre 
transportapper som er rimelige og komfortable.

Fra ´ex-carcel´ Valparaísos tidligere fengsel omgjordt til kulturpark.



Fra ´ex-carcel´ Valparaísos tidligere fengsel omgjordt til kulturpark.

En liten busstur utenfor Valpo er et av favoritt stedene mine- Concón.
Her er det høye sanddyner mot stillehavet, og Valparaíso i horisonten,
og en hodedreining unna- bygd miljø. En sterk kontrast! Det er et perfekt sted for solnedgang.



Å leve i Valpo

Jeg vil anbefale alle å dra til Valparaíso! Byen består 
av 42 åser, tett bebygget av eklektiske, fargerike bygg 
av tre og Adobe-leire. Bakkene er bratte som Stoltzen, 
og man er som følge skjenket utsikt over Stillehavet 
nesten hvor enn man befinner seg. Det er mengder av 
tilbud til ulike aktiviteter, så man trenger aldri å kjede 
seg- med mindre det er det man vil. Ettersom byen 
ligger inntil havet er det relativt kjølig, det er veldig 
kaldt om vinteren, og varmen begynner så smått å 
komme i slutten av november. Likevel er det alltid svale 
kvelder. September er en særs vindfull måned, og da er 
himmelen full av drager. Det har regnet tre dager totalt 
siden jeg kom hit for et halvt år siden. Hunder er på alle 
kanter, og er vennlige , rolige og utrykksfulle. Chilenere 
er noen av de høfligste og snilleste menneskene jeg har 
hatt gleden av å møte i mitt liv. Her er et godt sted å bo.

I Cerro Carcel



Mitt favoritt syn i Valparaíso, sjøløvene 
som bor på ruinene av en havn

Completo er Chiles folkefavoritt og finnes over alt



Jeg er veldig glad for at jeg er her på utveksling. 
Det har allerede vært et rikt halvår, og jeg ser 
helt klart frem til det neste.
Hvis det er noen spørsmål så er det bare å gi meg 
en lyd på: maigar@student.bas.org og så skal jeg 
svare etter beste evne. :-) 

Beste hilsen,
Maia


