19
Briefing

Juli/Augusti 2014

På plats
Vad? Konferensen Creating the Future 2.0
Var? Alexanderteatern i Helsingfors
När? 8–9 maj 2014

Arkitektur
och skola i
samverkan
Arkki, arkitekturskolan för
barn och unga i Helsingfors,
firade 20-årsjubileum med en
stor internationell konferens
och utställningar med elevarbeten runt om i staden.

Höjdpunkter:
Pihla Meskanen, Arkkis rektor,
berättade om Arkkis arbete med
barn i åldrarna 4–19 år. Eleverna
lär sig med alla sinnen, de får
experimentera, upptäcka och utforska sin närmiljö. De engageras
i byggprojekt och deltar i stadsplaneringen. Pihla Meskanen
underströk att det är lärprocessen
som är viktig – inte resultatet.

initiativ till en arkitekturskola för
för barn efter tsunamikatastrofen
2011. I projektet får barnen undersöka sin stad och sin närmiljö och
göra förslag till förbättringar och
innovationer.
Alf Howlid är pedagog på Norsk

Form som har en omfattande arkitekturpedagogisk verksamhet,
både för barn och unga och för
lärare. Han berättade om hur man
med fysiska praktiska övningar
kan skapa intresse för arkitektur
hos 13–14-åringar som annars är
svåra att engagera.

Så var det:
Ämnesområdet arkitekturpedagogik utvecklas explosionsartat
just nu. För att utveckla teorin och
praktiken deltog konferensdeltagare från sammanlagt 20 länder.
De fick höra berättelser om arbete
med barn och arkitektur i Japan,
Colombia och ett flertal
europeiska länder. Projekten hade stor bredd,
från arkitekturlek för
de minsta barnen till
stora landsomfattande
organisationer och bilaterala projekt som når
tusentals skolbarn. Deltagarna
fick också själva prova på pedagogiken med fotomontage, koj- och
modellbygge.

”Eleverna får experimentera, upptäcka och
utforska sin närmiljö.”
Junko Taguchi, doktorand i arki-

tekturhistoria och -pedagogik
från Japan, väckte stort intresse
med sin presentation av den
japanske arkitekten Toyo Itos

Suzanne de Laval

Få oss att tappa hakan
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Markanvisningstävling

Har du bra idéer? Vi söker byggherrar med intressanta
lösningar till några av de mest attraktiva tomterna i
Uppsalas nya stadsdel Rosendal. Här vill vi bygga en
spännande stadsmosaik. Läget är lysande, mitt i ett
av Sveriges starkaste kunskapskluster. Härifrån är det
promenadavstånd till tusentals arbetsplatser och på
några minuter har du cyklat till centrum av landets
fjärde storstad.
Välkommen med ditt bidrag till markanvisningstävlingen
senast 22 september 2014.
Läs mer på uppsala.se/rosendal

På Arkkis utställningslokal i Helsingfors visas resultatet av workshops med
barn om arkitektur.
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