Barndom og arkitektur
I anledningen af udgivelse af bogen ”Barndom og arkitektur”
af Ning de Coninck-Smith sætter Arkitektskolen Aarhus og
projektet ”Leg og læring - Kids n’ Tweens Lifestyle” fokus på
rum til børn.
Tirsdag den 29. november 2011 holder Dorte Mandrup forelæsning om
tegnestuens projekter inden for arkitektur til børn, og Ning de Coninck-Smith
sætter rum til børn i historisk perspektiv og belyser, hvordan et ændret børnesyn
gennem tiderne afspejles i arkitekturen.
Dagens program
Kl. 12.30 ”Eksempler på tegnestuens projekter” af Dorte Mandrup
Kl. 13.30 ”Barndom og arkitektur” af Ning de Coninck- Smith
Kl. 14.30 Networking og reception
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ning de Coninck-Smith, Professor m.s.o., Institut for pædagogik, DPU
Ning de Coninck-Smith er historiker med speciale i skolens og barndommens
historie. I sommeren 2011 udgav hun bogen ”Barndom og arkitektur - Rum
til danske børn igennem 300 år.” Weekendavisen skrev om bogen: ”Ning de
Coninck-Smith behandler levende, grundigt og velskrevet udviklingen i skoler,
opdragelsesanstalter, børnehjem, asyler for småbørn, børnehaver, hospitaler,
sanatorier, ferie kolonier, fritidshjem og legepladser.” ”Nutidsbillederne taget af
afdøde Jens Bygholm er direkte smukke og stemningsfulde, mens de historiske
fotografier ofte sætter en længere historie i gang hos læseren.”

		
		
		
		
		
		
		
		

Dorte Mandrup, arkitekt MAA, indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter
Dorte Mandrup-Poulsen tog afgang fra Arkitektskolen i Aarhus i 1991 og
driver i dag tegnestuen Dorte Mandrup Arkitekter ApS, et arkitektfirma der
beskæftiger 26 ansatte. Tegnestuen har gjort sig bemærket inden for byggeri
til børn og har stået for bl.a. ombygningen af Munkegaardsskolen i Gentofte,
Idræts- og kulturhuset Prismen, daginstitution i Skanderborggade, København
og Nikolai komplekset, Kolding. Dorthe Mandrup er netop tildelt titlen som
adjungeret professor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Det praktiske
Arrangementet er gratis, men kræver forhåndstilmelding (som foregår efter
”først til mølle- princippet”) til: tina.holm.sorensen@aarch.dk eller på
http://kidsntweens.dk/idp239idd11.asp
Tidspunkt: Tirsdag d. 29. november 2011 kl. 12.30.
Sted: Det store auditorium i udstillingsbygningen, Arkitekskolen Aarhus,
Nørreport 20, 8000 Aarhus C.
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