INTERNATIONELLT ARKITEKTURPRIS
Golden Cubes Awards – De nominerade är…
Fyra nomineringar från Sverige
Nu har Sveriges Arkitekter fått in förslag till nomineringar till UIA Architecture &
Children Golden Cubes Awards. Det är UIA:s internationella arbetsgrupp för Built
Environment Education som i en treårscykel arrangerar detta ärofulla pris som delas ut
vid UIA:s kongress i Durban 2014. Priset belönar intressanta och lärorika aktiviteter
kring barn och arkitektur och delas ut i fyra olika klasser; Institution, Skola, Tryckt
media och Audiovisuell media.
I denna omgång har vi fått in intressanta och lärorika förslag som fokuserar på barn och
ungas deltagande i planering och i genomförande av förändringar. Vår bukett av projekt
har alla mycket hög kvalitet och vi hoppas verkligen att de står sig i den internationella
konkurrensen.
Institution:
Trafikverket har tillsammans med
Boverket och sex kommuner under
ett års tid gjort en rad projekt där
barn fått samverka med lokala
planerare och förvaltningar för att
studera sin närmiljö och föreslå
förbättringar. Detta projekt var ett
regeringsuppdrag som redovisades i
februari 2013 till bostads- och
kommunikationsministrarna.
Projektet nådde 1200 barn.
Skola:
Augustenborgsskolan i Malmö har
genomfört ett skolgårdsprojekt där
eleverna fått planera och sedan
medverka i ombyggnaden av
skolgården. Sammanlagt
medverkade 700 barn. Malmö stad
bedriver en verksamhet där skolor
får hjälp att förbättra sina
skolgårdar, projektet kallas ”Gröna
skolgårdar”.

Tryckt media:
”Så byggdes staden” den klassiska
läroboken nu utgiven i en tredje och
uppdaterad upplaga, utgiven av
Svensk Byggtjänst. Laila Reppen,
Cecilia Björk och Lars Nordling är
författarna till boken. Vi hoppas att
den internationella juryn ska gilla
den och att den väcker sådant
intresse att den kan ges ut på
engelska i framtiden.
Audio visuell media:
Arkitektur- och designcentrum har
producerat en film om ett
dansprojekt i Ukraina, där
barnhemsbarn har fått arbeta med
begreppet HEM. Man har under
2013 gjort en rad workshops kring
hus och hem och uttryckt sina
känslor med hjälp av dans. Projektet
utmynnade i en dansföreställning
och barnen/ungdomarna visade
tydligt att de lärt sig mycket och fått
en ny självkänsla.
Hedersomnämnande:
Vi vill också ge ett hedersomnämnande till ett projekt som tyvärr inte
går vidare. Det är Danderyds
gymnasium som i en kurs på
Teknikprogrammet under 8 veckor
skissat på design av busskurer. Man
har låtit eleverna arbeta med
projektet i flera ämnen och de har
gjort datamodeller, digitala bilder
och byggt fysiska modeller.

