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Den nationale del af Golden Cubes Awards 2020 er nu afsluttet og 
de fire danske nomineringer inden for kategorierne skoler, institutioner, 
trykte medier og audiovisuelle medier er fundet. De nominerede 
projekter går nu videre til bedømmelse hos den internationale jury, der 
med Jan Gehl som præsident, afholder et jurymøde i slutningen af april. 
Grundet COVID-19 afholdes mødet via Skype/Zoom.

De fire danske nomineringer er

• Skoler Inspired by nature v/ Farum Billedskole
• Institutioner Sharing territories v/ Louisiana Museum of 
            Modern Art og Ida Flarup
• Trykte medier Se dig for – 100 hverdagsmotiver v/ Christina   
            Bruun Olsson
• Audiovisuelle medier The sound of my city v/ Frederiksberg  
            Bibliotek og Ingeborg Okkels

Særlig omtale Derudover har juryen valgt at hædre et femte projekt 
med særlig omtale – det er projektet Architectics & Mathemature v/ 
Utzon Center.

Stort tillykke til de udvalgte – og tak til juryen for et dedikeret og 
professionelt forløb. 



GOLDEN CUBES AWARDS 2020
I efteråret 2019 lancerede UIA Arbejdsprogrammet Architecture 
and Children for fjerde gang den internationale pris Golden Cubes 
Awards, som uddeles til enkeltpersoner, organisationer og institutioner 
som arbejder med at udvikle børns og unges forståelse for arkitektur 
og det byggede miljø. Prisen udskrives hvert tredje år og uddeles 
i forbindelse med UIAs Verdenskongres. I 2020 uddeles prisen ved 
Verdenskongressen i Rio de Jainero.

Processen forud for prisuddelingen er delt op i en national og en 
international del. Den nationale del håndteres af det enkelte UIA 
medlemsland, hvor en national jury vurderer indsendte projekter og 
nominerer ét projekt inden for hver af kategorierne skoler, institutioner, 
trykte medier og audiovisuelle medier. De fire nationale nomineringer 
videresendes til en international jury, som blandt alle medlemslandenes 
indsendte nomineringer udvælger én vinder inden for hver af de fire 
kategorier. 

DANSK DELTAGELSE
I år deltog Danmark for første gang i Golden Cubes Awards. Der blev 
i alt indsendt 14 projekter, hvoraf det ene blev diskvalificeret pga. 
manglende overholdelse af deadline samt misforstået opgave (det 
indsendte projekt var et fysisk byggeri). De 13 nationale projekter 
fordelte sig i de fire kategorier på følgende måde:

Skoler     1 stk.  
Institutioner   7 stk.  
Trykte medier       3 stk.  
Audiovisuelle medier   2 stk.   



JURYEN
De 13 projekter blev ved et jurymøde den 28. februar 2020 vurderet af 
den nationale jury bestående af:

Jane Sandberg, journalist og museumsdirektør på Enigma

Martin Keiding, arkitekt MAA og chefredaktør på Arkitekten 

Ning de Coninck-Smith, professor og dr.phil. med speciale i bl.a. børn 
og rum ved DPU

Gitte Mathiasen, lærer og pædagogisk leder på Østerbro Lilleskole

Julie Dufour, arkitekt MAA og arkitekturformidler for børn hos My Little 
Architect samt dansk repræsentant i UIA WP Architecture and Children

Facilitator (uden stemmeret) Malene Abildgaard, arkitekt MAA, 
arkitekturformidler for børn hos My Little Architect og konstitueret 
daglig leder/udviklingschef på Utzon Center samt dansk repræsentant i 
UIA WP Architecture and Children.



BEDØMMELSESKRITERIER
Juryen studerede, kommenterede, diskuterede og udvalgte de fire 
nationale nomineringer ud fra følgende kriterier defineret af UIA 
Architecture and Children:
https://6b53927c-457a-4c66-ae7e-1cab1187a646.filesusr.com/
ugd/578646_ca6a2ee610674e468ac69cac850aeca6.pdf

Hvert projekt skal overholde flere - men nødvendigvis ikke alle - af 
følgende kriterier:

•   Er det tydeligt, hvad børnene har lært  
     og hvilke kompetencer de har udviklet?

•   Skærper projektet børnenes forståelse for arkitektur?

•   Støtter projektet børns forståelse for social, økonomisk  
     og miljømæssig bæredygtighed?

•   Tilskynder projektet sensitivitet, kreativitet og kritisk tænkning?

•   Er det sjovt?

•   Har projektet opnået opbakning fra uddannelsesmyndigheder  
     eller fra offentligheden?

•   Indeholder projektet interdisciplinære partnerskaber?

•   Kan projektet implementeres på en tilbagevendende måde?

•   Kan alle børn deltage?

•   Tager børnene læring/oplevelser med sig, som de kan bruge  
     uden for projektets regi?



INSPIRED BY NATURE 
v/ Farum Billedskole

Team 
Charlotte Carstensen, arkitekt og leder af Farum 
Billedskole 
Lærere, elever og forældre fra Lyngholmskolen i Farum

Projektet ‘Inspired by nature’ er et undervisningsforløb, 
som introducerer 8. klasses elever til arkitekturens verden 
gennem studier af naturen, insp
ireret af arkitekt Jørn Utzons metoder og arbejder. 
Konkret studeres Utzons forslag til Farum Bymidte og 
hans additive greb sammenlignes med opbygningen af 
blomster/planter, som udforskes, dissekeres, sorteres og 
bruges som byggemoduler til elevernes forslag til en ny 
skolegård.

Juryens bemærkninger
•   Projektet åbner elevernes øjne for naturens vidunderlige verden og  
     inviterer til, at eleverne efterfølgende går hjem og studerer deres 
     egen have.

•   Godt pædagogisk greb at bruge naturens symmetri og opbygning til 
     at introducere til Utzons additive princip.

•   Der arbejdes med de klassiske arkitektfaglige discipliner form, rum 
     og skala. 

•   Projektet er sanseligt og kreativt, og det ser ud som om, eleverne har 
     haft det sjovt.

•   Der leges tværfagligt med arkitekturen og biologien – matematikken 
     er ikke vist så tydeligt, som den kunne være. 

•   Det er et større potentiale i projektet end hvad planchen 
     umiddelbart formidler. 

Kategori
SKOLER

NOMINERET



Kategori
INSTITUTIONER

NOMINERET

SHARING TERRITORIES 
v/ Louisiana Museum of Modern Art og Ida FLarup

Team 
Hanne Flarup, kunstformidler hos Louisiana Learning
Ida Flarup Barnett, arkitekt og underviser på 
Kunstakademiets Arkitektskole

Projektet består af et undervisningsforløb, hvor 
forholdet mellem krop, landskab og arkitektur 
undersøges med udgangspunkt i en konkret bygning. 
Eleverne bliver introduceret til arkitektens redskaber, 
som fx signaturtegning, grundplaner, materialeprøver 
og modelbyggeri, og får et indblik i hvad det vil sige 
at arbejde som arkitekt – at det bl.a. handler om at 
samarbejde med andre. 

Juryens bemærkninger
•   Arkitekturformidling på højt plan, da projektet aktiverer en lang 
række kompetencer hos eleverne og samtidigt formidler arkitektens 
processer og teknikker. 

•   Indholdet er reflekteret sanseligt og lækkert præsenteret.

•   Sammenspillet mellem krop og arkitektur er vigtigt – og ofte overset.

•   Projektet bruger arkitekturen/bygningen aktivt.

•   Det er interessant, den måde hvorpå rummet mellem kunst og 
     arkitektur undersøges.

•   Det er det projekt der tafger arkitektur i klassisk forstand/forståelsen  
     af skandinavisk arkitektur

•   Passer godt ind i tidens ånd med bæredygtighed – aktualitet.



Kategori
INSTITUTIONER

Juryens bemærkninger
•   Der opfordres til aktivisme – men det virker ikke som om, der er på 
     de 14-18-åriges præmisser.

•   Det er svært at gennemskue – og ikke beskrevet – hvordan 
     Verdensmålene kommer i spil.

•   Man lærer ikke om aktivisme ved at sætte en ølkasse op eller 
     institutionalisere den.

•   Projektet mangler originalitet og sanselighed  
     – ingen af delene er til at aflæse.

TAKE BACK THE FUTURE 
v/Dansk Arkitektur Center (DAC)

Team DAC Learning

Projektet består af et undervisningsforløb målrettet 
primært udskoling med fokus på samfundsfag. Med 
byens rum som læringsrum skærpes elevernes kendskab 
til arkitektur og byudvikling med afsæt i FN’s Verdensmål. 
Eleverne får i projektet bl.a. mulighed for at sætte ord på 
deres ønsker til fremtiden ved at bringe aktivisme i spil fx 
ved aktivt at indtage et byrum fra en ikonisk ølkasse.



Kategori
INSTITUTIONER

POSSIBLE SPACES 
v/Dansk Arkitektur Center (DAC)

Team 
DAC Learning
La Biennale di Venezia – Educational
Natalie Mossin 

Projektet består af et undervisningsmateriale som blev 
udviklet til udstillingen i den danske pavillon på Venedig 
Biennalen i 2018. Materialet er målrettet 14-18-årige og 
præsenterer en dansk innovationsmodel, som inspirer 
til hvordan samarbejde kan bidrage til nye bæredygtige 
designløsninger.  

Juryens bemærkninger
•   Projektet er svært aflæseligt og ikke klart beskrevet.

•   Det er ikke kreativt involverende – virker teksttungt og ikke  
     umiddelbart appellerende til unge.



Kategori
INSTITUTIONER

CHILDREN MEET BAUHAUS 
v/Bornholms Kunstmuseum 
 
Team 
Iben Birch Bech, undervisningsansvarlig på Bornholms 
Kunstmuseum
Genna Danneberg Andersen, lærer på Østerlars Friskole
Søren Scheel Lorenzen, lærer på Bornholms Kostskole 

Projektet består af et undervisningsforløb, der 
introducerer børn i alderen 10-16 år til Bauhaus-skolens 
tilgang til arkitektur, kunst og design. Gennem øvelser i 
2D og 3D arbejdes der bl.a. med form, farver, lys, skygge 
og materialer, og børnene bruger sig selv som ’skulptur’ 
i arbejdet med at analysere, definere og konkretisere et 
udstillingsrum på kunstmuseet. 

Juryens bemærkninger
•   Spændende at tage udgangspunkt i museets eget Bauhaus-værk.

•   Museets egne bygninger kunne have været integreret bedre. 



Kategori
INSTITUTIONER

AN OPERA HOUSE AN A WORLD APART 
v/Utzon Center

Team 
Lasse Andersson, arkitekt og direktør på Utzon Center 
Matilde Marling Kiib, arkitekt og Leg- & Læringschef på 
Utzon Center
Julie S. Klok, arkitekt og arkitekturformidler på Utzon 
Center
Deanna N. Young, oplevelsesdesign på Utzon Center 
Carsten Nymann, leder af DR Science 
Birgitta Præstholm, teamleder på DR Skole
Rikke W. Sørensen, journalist på DR Skole

Projektet består af et undervisningsformål målrettet 
8.-10. klasse. Forløbet introducerer eleverne til arkitekt 
Jørn Utzons arbejde med Operahuset i Sydney og lader 
eleverne eksperimentere med form og konstruktion 
i tegning og model ved brug af bl.a. 3D-print og 
appelsiner som byggemateriale. 

Juryens bemærkninger
•   Spændende at der arbejdes med forskellige medier  
     – det ser ud til at være sjovt for eleverne.

•   Der leges, eksperimenteres – med anderledes materialer - og læres.

•   Der mangler en definition af, hvad leg er i denne sammenhæng.



Kategori
INSTITUTIONER

SÆRLIG OMTALE

ARCHITECTICS AND MATHEMATURE 
v/Utzon Center

Team 
Lasse Andersson, arkitekt og direktør på Utzon Center 
Matilde Marling Kiib, arkitekt og Leg- & Læringschef på 
Utzon Center
Julie S. Klok, arkitekt og arkitekturformidler på Utzon 
Center
Deanna N. Young, oplevelsesdesign på Utzon Center 
Carsten Nymann, leder af DR Science 
Birgitta Præstholm, teamleder på DR Skole
Rikke W. Sørensen, journalist på DR Skole

Projektet består af et undervisningsforløb, hvor 
elever i 1.-3. klasse kan lege og lære sig til viden om 
modulbyggeri og skala. Med inspiration i Jørn Utzons 
Espansiva-projekt bygger eleverne rum af papkasser i 1:1 
til den særlige bruger, Tigervarpen, som har nogle helt 
særlige behov. 

Juryens bemærkninger
•   Der er en genial enkelthed i projektet – det er godt set.

•   En leg med kasser uden facit og uden brug af redskaber.

•   Det handler om børn, er i børns skala og er universelt. 

•   Der skal samarbejdes i skala 1:1 – det er sjældent.

•   Det er bæredygtigt, børnevenligt, enkelt, fantasifuldt  
     og tilgængeligt for alle.

•   Det lægger op til, at der også leges med papkasser derhjemme.



Kategori
INSTITUTIONER

ARCHITECTURE IS FUN AND PLAY 
v/Utzon Center

Team 
Lasse Andersson, arkitekt og direktør på Utzon Center 
Matilde Marling Kiib, arkitekt og Leg- & Læringschef på 
Utzon Center
Julie S. Klok, arkitekt og arkitekturformidler på Utzon 
Center
Deanna N. Young, oplevelsesdesign på Utzon Center 
Niels Peter Wöldike, tech.ekspert på Utzon Center 
Michael Esmann, underviser på Utzon Center 

Projektet er et udviklingsprojekt med en samlet pakke af 
aktiviteter, der udgangspunkt i arkitektur og gennem leg 
og læring lærer børn i alderen 5-18 år at eksperimentere.  
Aktiviteterne består bl.a. en YouTube-kanal, et 
lejrskolekoncept og en arkitekturudstilling for børn.

Juryens bemærkninger
•   Omfattende projekt med vægten lagt på arkitektur koblet med en  
     matematik og naturvidenskab.  

•   Projektet er svært at bedømme, da det endnu ikke er afsluttet –  
     Utzon Center opfodres derfor til at indsende projektet ved Golden  
     Cubes Awards 2023.



Kategori
TRYKTE MEDIER 

NOMINERET

SE DIG FOR – 100 HVERDAGSMOTIVER 
v/Christina Bruun Olsson

Team 
Christina Bruun Olsson, grafisk designer
Byens Forlag

Projektet består af en bog, som gennem fotoeksempler 
og beskrivelser inspirerer læseren til at blive en bedre 
betragter og til at lægge mærke til sine omgivelser. 
Bogen giver børn og voksne konkrete tips til at betragte 
deres hverdag med fokus på bl.a. former, farver, motiver 
og situationer. Der er i alt 100 forslag til visuelle emner, 
som læseren kan øve sig på. Og som der står på bogens 
bagside, er den ’… læst på et par timer men fyldt med 
inspiration til resten af dit liv’. Fra 12 år og opefter.

Juryens bemærkninger
•   En fantastisk, brugervenlig lille læringsbog, som alle kan 
     have glæde af.

•   Den er en fornøjelse formidlingsmæssigt og er forbilledligt 
     bygget op – interessant, velskrevet og fint disponeret.

•   Den arbejder med den skærpede opmærksomhed 
     – at åbne øjnene for detaljer i hverdagen.

•   Appellerer til mange børn og unge – også den lidt ældre målgruppe.

•   Viser gode og oversete udsnit af byen.

•   Inviterer til at arbejde videre med fx collager, fotografi m.m.

•   Giver god læring om fotografi – beskæring og proportioner.

•   Det kunne være oplagt at udvikle et digitalt undervisningsmateriale  
     til den.

•   Eneste kritikpunkt er forsiden – den er ikke sigende for indholdet.



Kategori
TRYKTE MEDIER 

THE CITY AS A CLASSROOM 
v/Arki_Lab

Team Arki_Lab

Projektet består af en bog med konkrete eksempler på, 
hvordan man ude i verden kan praktisere udeskole efter 
skandinavisk forbillede. Rundt omkring i verden betyder 
den stigende befolkning i byerne, at skoler udvider 
vertikalt og dermed afskærer eleverne fra både naturen 
og byens liv. Med udeskole får eleverne mulighed for at 
bevare en kontakt til både natur og by. Målrettet lærere, 
arkitekter, studerende m.fl.

Juryens bemærkninger
•   Dansk approach til et relevant og vigtigt emne.

•   Bogen er ikke målrettet børn – den er skrevet til voksne.

•   Skoleledere og lærere kan have god brug af bogen.



Kategori
TRYKTE MEDIER 

ARKI_NOPOLY 
v/Arki_Lab

Team Arki_Lab

Projektet består af et brætspil, som lærer børn og unge 
hvordan byer udvikles. Gennem lokale cases får de selv 
mulighed for at udvikle bydele ved i grupper at diskutere, 
analysere, reflektere og innovere på konkrete forslag. 
Spillet giver mulighed for brugerinvolvering i øjenhøjde 
med børn og unge. Fra 12 år og opefter.

Juryens bemærkninger
•   Spillet kan skabe bevidsthed om kompleksiteten i at byudvikle.

•   Spillet bærer præg af, at det er udviklet af voksne til børn. 

•   Det legende element mangler og teksterne er for lange og tunge.



Kategori
AUDIOVISUELLE MEDIER 

NOMINERET

THE SOUND OF MY CITY 
v/Frederiksberg Bibliotek

Team 
Frederiksberg Bibliotek
Frederiksberg Kommune
Elever, lærere og administration på Skolen på 
Nyelandsvej, Frederiksberg
Ingeborg Okkels, lyddesigner

Projektet er et undervisningsprojekt i snitfladen mellem 
lyd, sted, rum og identitet. Elever i alderen 10-11 år 
arbejder med et konkret byrum og udvikler på baggrund 
af byens og rummets lyde et soundtrack til en bestemt 
plads i byen. Soundtracket bliver efterfølgende en 
integreret del af de allerede eksisterende lydbrønde på 
pladsen.

Juryens bemærkninger
•   Projektet er sanseligt, i børnehøjde og tager fat i en uudforsket del 
     af arkitekturen – lyden.

•   Arkitekturbegrebet udvides til lyde og rumligheder.

•   Samarbejdet med en lyddesigner er en god idé. Det virker som om,  
     eleverne har haft god guidning og at projektet har været sjovt at lave.

•   Resultatet bliver implementeret i byens rum – det laver et aftryk 
     i byen.

•   Konceptet er gjort lettilgængeligt og kan bruges world-wide.

•   Høj overførselsværdi - eleverne kan lege videre derhjemme/i det   
     lokale miljø med de ny redskaber, de har lært – fx optage og 
     klippe lyd.



Kategori
AUDIOVISUELLE MEDIER 

ARKI_CITY 
v/Arki_Lab

Team 
Arki_Lab

Projektet består af en app, som ifølge beskrivelsen 
giver alle mulighed for at udvikle deres egen by.

Juryens bemærkninger
•   Som projektet er beskrevet lyder det som en god og relevant idé.

•   Projektet er svært at bedømme, da app’en kun fungerer i  
     sammenhæng med et konkret projekt hos Arki_Lab - den kan derfor  
     ikke testes og er ikke for alle, sådan som teksten beskriver.


