2012-02-15 PRESSMEDDELANDE
ARKITEKTURPRIS DELAS UT:
SA-priset 2011 går till Tensta arkitekturskola.
JURYNS MOTIVERING:

Tensta Arkitekturskola startades mot bakgrunden att arkitektutbildningen
är en av Sveriges mest snedrekryterade utbildningar. Initiativet bygger
på en långsiktig strategi till förändring av svårförändrade mönster i
samhället. Behovet till denna förändring är uppenbar.
Tensta arkitekturskola är en enhet av KTH som lokaliserats i anslutning
till Tensta Gymnasium. Den fungerar både som förberedande skola till
KTH och som plats för utbildning på högskolenivå, forskning och
utställningar. Grunden är ett samarbete mellan KTH, Tensta Gymnasium
och Stockholms stad.
Arkitekturskolan har under sina tre första år funnit sin grundläggande
form. den plats som nu har etablerats ger möjlighet till framtida
breddning såväl av rekryteringsunderlaget som synfältet hos Stockholms
arkitekter.
För detta pionjärarbete delar vi ut 2011 års SA pris med förhoppning att
det skall ge energi till fortsatt utveckling av Tensta Arkitekturskola.
Priset delas ut onsdagen den 15 februari kl. 17.30 på Liljevalchs Konsthall i samband
med Stockholms Arkitektförenings diskussion om Stockholms nya arkitekturstrategi
Arkitektur Stockholm.
OM PRISTAGARNA OCH DERAS VERKSAMHET
KTH Arkitektur och samhällsbyggnadsskolan (ABE) har slutigt ett avtal med
Stockholms stad och Ross Tensta Gymnasium (RTG) om användning av gymnasiets
lokaler i Tensta. Målet med skolan är att introducera KTH och ABE-skolan för dem
som hyser ett särskilt intresse för arkitektur och samhällsbyggnad. KTH i Tensta
(Tensta Arkitekturskola) är tänkt att bli en naturlig länk till högre studier genom sin
närvaro och verksamhet i Ross Tensta Gymnasium. KTH i Tensta skall också tjäna
som en motkraft till sociala snedrekryteringen på KTH Arkitekturskolan.
Fem fokusområden är kopplade till verksamheten.
1. Närkontakt med Ross Tensta Gymnasium.
En del är projektarbeten på gymnasienivå, d.v.s. att handleda gymnasielever i sina
projektarbeten inom ämnet arkitektur och samhällsplanering. Projekten baseras ofta
på frågor som berör Tensta och Järva samt ger eleverna en försmak av vad
samhällsplanering och arkitektyrket innebär. En annan del är att påverka och

påverkas av närheten till grundskolan. Till exempel diskuteras etableringen av ett
teknikprogram på Ross Tensta Gymnasium där KTH kan vara delaktiga.
2. Eftergymnasial introduktion till arkitektur och samhällsbyggnad.
Målet är att förbereda 25-30 st. elever terminsvis till att söka KTH:s ordinarie
utbildningsplatser, företrädesvis inom arkitektur och samhällsbyggnad. Detta
fokusområde är kärnan i verksamheten och den faktiska länken mellan grund- och
högskolan. Inom detta område ifrågasätter KTH sig själv och sina rutiner för
rekrytering genom att pröva nya metoder.
3. Kurser genom KTH Arkitekturskolan.
Delar av KTH Arkitektskolans ordinarie kursverksamhet förläggs på Ross Tensta
Gymnasium med förhoppningen om att denna närvaro av högskolestudenter ska
spilla över på eleverna och leda till mentorskap samt, det omvända, initiera kontakt
mellan KTH Arkitekturskolans studenter och eleverna i Tensta. Ambitionen är att
förändra sättet KTH:s studenter arbetar samt sänka tröskeln till arkitektur ämnet för
eleverna i Tensta.
4. Utställningar, seminarier, föreläsningar.
Att ständigt visa nya aktuella utställningar i RTG bekräftar att Tensta befinner sig
geografiskt mitt i ett stadslandskap under förändring. Kring utställningarna skapas
samtal och seminarier om frågor som berör arkitektur och samhällsbyggnad.
5. Forskning.
Att bedriva forskningsprojekt kring KTH i Tensta och utvecklingen på Järvafältet är
det sista fokusområdet. Forskningen kan aktualisera frågor som berör
lokalsamhällets utveckling, miljonprogramsfrågor i stort och smått, kunskap om
verksamheten i sig samt allmänna arkitektur och samhällsbyggnadsfrågor i
ytterstaden.
KONTAKTPERSON:
Stefan Petersson, föreståndare KTH i Tensta (Tensta arkitekturskola)
Mobil 070-2030565, mail: Stefan.petersson@arch.kth.se
http://www.facebook.com/people/Kth-Tensta/100000166231931?ref=mf och
http://twitter.com/#!/tensta_arkitekt

KONTAKTPERSON:
Thomas Rudin, sekreterare SA-priset för Stockholms Arkitektförening.
Mobil 070-6536076, mail: Thomas.rudin@white.se
FAKTA:
SA-priset, 15000 kr, från Stockholms Arkitektförening, har delats ut årligen sedan
1994 till den person/personer eller institution som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till
att stimulera det offentliga samtalet om arkitektur.
Stockholms Arkitektförening är lokalavdelningen i Stockholm för Sveriges Arkitekter
(arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter).
www.arkitekt.se/stockholm , kansli 08-50 55 77 00.

