PRESSEMEDDELELSE

Malene Abildgaard & Julie Dufour

Utzons univers
Byg, tegn & lær
Udkommer: 15. november 2017
Omfang: 172 sider, rigt illustreret
Pris: 249,95 kr.
Forlag: Strandberg Publishing
Udgives både i dansk og engelsk
udgave

Gå på opdagelse i Utzons verden:
Byg, tegn & lær.
I 2018 ville den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon være fyldt 100
år, og det markerer Strandberg Publishing med Utzons univers – en smuk og nytænkende bog til børn om den store danske
kulturpersonlighed. Med Jørn Utzon som guide inviteres børn
– og deres forældre – til at gå på opdagelse i arkitektens legende
og eksperimenterende univers og til selv at prøve kræfter med at
formgive og bygge.
Jørn Utzon er et oplagt valg som guide for børn ind i arkitekturens
univers, fordi hans arbejdsmetode minder så meget om børns
tilgang til verden og deres måde at opleve på: Åbenhed over for
det nye, udforskning og eksperimenteren – og ikke mindst nysgerrighed. Jørn Utzon forblev selv nysgerrig og legende gennem
hele livet, og han fandt inspiration til sin arkitektur overalt, hvor
han færdedes; på stranden, på rejser og på vandreture gennem den
danske bøgeskov.
Gennem 16 udvalgte projekter af Utzon formidles arkitekturen og
dens redskaber – samt Utzons inspirationskilder: fx lyset, himlen,
havet og landskabet. Til hvert af bogens kapitler er knyttet letforståelige vejledninger til bygge- og tegneopgaver, som børnene
– enten alene eller sammen med deres forældre – kan bruge til at
udforske Utzons univers med og skabe deres egen arkitektur.
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Utzons univers er skrevet af to af landets mest erfarne arkitekturformidlere, Malene Abildgaard og Julie Dufour. De to kvinder er eksperter i at skabe let forståelig, involverende og kreativ
arkitekturformidling til børn og unge. Bogen er rigt illustreret med
både Utzons eget arkivmateriale og nyoptagelser og egner sig til
børn fra 10 år. Så hvis dit barn går med en arkitekt i maven, kan
denne bog give inspiration fra en af de helt store danske arkitekter.
Bogen udgives med støtte fra Statens Kunstfond og Dreyers Fond.
Om forfatterne
Malene Abildgaard (f.1979) er arkitekt MAA og forfatter. Hun
har siden sin afgang fra Arkitektskolen Aarhus arbejdet med
arkitekturformidling for børn, først i Utzon Center Aalborg, siden i
Dansk Arkitektur Center, hvor hun bl.a. var ansvarlig for centerets
aktiviteter for børn og familier. Yderligere står hun bag konceptet
‘Gå til arkitektur’, som er et fritidstilbud til arkitekturinteresserede
børn og unge, og er forfatter til bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter (2014) sammen med Julie Dufour. Julie Dufour
(f.1967) er arkitekt MAA og forfatter. Hun er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og har mange års erfaring i arkitekturformidling målrettet børn og unge i ind- og udland. Dufour har
bl.a. været udsendt af Kulturstyrelsen og Udenrigsministeriet til
Sydafrika og Rusland for at formidle, hvordan man kan styrke
børns tilgang til arkitekturens univers.
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