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Sommarakademin: Open talks
Under sommarakademin Interdisciplinary urban dialogue är allmänheten
välkommen till ett antal öppna föreläsningar på engelska. Det är
kostnadsfritt men föranmälan krävs. Det finns ett begränsat antal platser,
först till kvarn gäller. Anmäl dig via https://service.varberg.se/SA17.
7 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

9 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

Barbro Santillo Frizell
”The dynamics of development in
traditional building”

Gustav Hellberg and Stalker
”How to explore the city: Art and urban
space”

Barbro Santillo Frizell är arkeolog och professor i
antikens historia. Hon har arbetat många år med
interdisciplinära forskningsprojekt tillsammans med
arkitekter, byggnadsantikvarier och historiker i Sverige,
Italien och Mellanöstern. Hon har också undervisat i
antikens kultur och samhälle i Uppsala och Lund och
är fd. direktör för Svenska Institutet i Rom.

Gustav Hellberg är konstnär och professor
i bildkonst. Han bor och arbetar i Berlin och
Sydkorea. Gustav Hellbergs konstnärskap utgår
från det offentliga rummet. Han deltar vid sidan
av sitt konstnärliga arbete i debatter om konst i det
sociala och offentliga rummet samt i frågor kring
samhällsplanering. Han är professor vid Chung-Ang
University, Sydkorea och undervisar som gästlärare
bland annat på Akademin Valand. Han var en av
de deltagande konstnärerna under residenset Art
inside out i Varberg 2016.

8 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

Henrik Boman och Peter Lang
”Urban change – past and present in the
city of Rome.”
Henrik Boman är klassisk arkeolog utbildad vid
Göteborgs universitet med lång erfarenhet av
undervisning och grävningar i Italien och Grekland. I
centrum för hans forskning står arkitektur, samspelet
mellan olika byggnader och arkitektoniska element
samt hur en miljö, ett rum - privat såväl som
offentligt, gestaltas och utvecklas över tid. Han är
forskarlektor vid Svenska Institutet i Rom.
Peter Lang är arkitekt och Professor i arkitekturteori
och arkitekturhistoria. Han har undervisat och
forskat i USA, Italien och Sverige om 1900-talets
europeiska arkitekturhistoria samt hur konst
interagerar med stadsutveckling. Han leder den
internationella och interdisciplinära kursen R-lab på
Kungliga Konsthögskolan.

Stalker är en grupp forskare, arkitekter och
konstnärer baserad i Italien men med lång
internationell erfarenhet av arbete med utforskning
och förändring av urbana miljöer. De organiserar
aktiviteter i relation till stadsutvecklingsprojekt
och kulturevenemang och deltar regelbundet i
undervisning inom konst och arkitektur i Italien och
internationellt.

