ARKITEKTUR ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

Förslag på poddar att lyssna på
Nedan hittar du länkar till bra poddar som tar upp arkitektur- och stadsplaneringsfrågor
ur de flesta perspektiv som hållbarhet, cykling, kvalitet, jämställdhet, ekosystemtjänster,
fastighetsekonomi, material, plan- och bygglagen etc.
Medverkande personer kommer från olika yrkesgrupper som berör samhällsbygget.
Snåret

Kritik

Arkitekten och debattören Emma Jonsteg från Utopia
diskuterar hur byggandet kan bli mindre snårigt med gäster
från olika delar av byggprocessen. Aktuellt om allt från
trähus till jämställdhet.

I nystartade Kritik podd varvas studiosamtal med inslag i
miljön med de ljud som hör arkitekturen och rummen till.
Kritiks chefredaktör Pär Eliaeson levererar en diskuterande
och stundtals svidande arkitekturkritik ihop med lika kritiska
gäster. I första avsnittet avhandlas den nya tillbyggnaden
till Skissernas museum i Lund, i nästa utlovas ett samtal om
postmoderna rum i kärlekens tecken. Konceptet överlag
är tänkt som detsamma som för tidskriften: brett och
djuplodande med resonemang som får ta sin tid.

Stadsinspektionen
Stadsinspektionen hade premiär i P1 i höstas och
nyligen blev det klart att en andra säsong kommer om
ett halvår. Precis som förut ska Journalisten Mark Isitt ta
sig an åtta svenska städer, sist besökte han bland annat
Falun, Uddevalla och Visby. På plats möter han ortsbor,
ställer makthavare till svars och funderar över städernas
karaktär, detaljer och historia, allt ur ett arkitektur- och
planeringsperspektiv. Resorna följs av samtal med
Stockholms förra stadsarkitekt Karolina Keyzer och
Göteborgsarkitekten Mattias Lind.

Stadspodden
Per Ankersjö träffar intressanta politiker, forskare
och opinionsbildare. Per har ett förflutet som
programledare och programchef inom radio. Han har
studerat samhällsplanering och har bland annat varit
stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

I rummet -värdeskapande arkitektur
I vårt arbete träffar vi dagligen kloka och kreativa personer
som liksom vi drivs av viljan att bygga ett bättre samhälle.
Det blir många spännande samtal där tankar och
erfarenheter utbyts. Samtal som skulle kunna inspirera
andra, men som alltför ofta stannar mellan rummets fyra
väggar. Synd, tycker vi. Arkitekter från Semrén Månsson

ESKILSTUNA GÖR

ARKITEKTUREVOLUTION*

Form Symposium
I december startade Form symposium som podcast
efter att under året gått som seminarieserie med samma
namn. Syftet är att låta experter inom design, filosofi, konst
och arkitektur dela med sig av kunskaper och tankar om
framtidens hållbara samhälle. Programledare är formgivaren
och konstvetaren Emilia Engblad, som i de första
avsnitten bland annat pratar solkraft med arkitekten och
hållbarhetsexperten Marja Lundgren och om att arbeta med
återvunna material med designbyrån Form us with love.

Fasad
Reflektioner med idéhistoriskt anslag från arkitekten,
konstnären och forskaren Katarina Bonnevier. Om allt från
färgen vit till muminfamiljens tornhus. Djuplodande och
intressanta reflexioner över arkitektur.

Fler arkitekturpoddar
Sammanställning av ett flertal poddar.

