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Denne artikel stiller skarpt på arkitekturen. Med udgangspunkt i et bachelorprojekt fra afdeling for Pædagogik,
Københavns Universitet, som undersøgte Nyt Psykiatrisygehus i Slagelses rumlige inddelinger og
arkitektoniske detaljer, sættes i denne artikel fokus på, hvordan rum formidler særlige forestillinger om
psykiatrisk behandling og psykiatriske patienter. Intentionen er at belyse, hvordan bagvedliggende
forestillinger om psykiatrisygehusets udformning, funktion og brug samt dets materialitet er med til at opstille
et særligt handlingsrum på sygehuset og derved formidler kriterier for, hvad psykiatrisk behandling er, og
hvad det vil sige at være en patient i bedring. Institutionsrummet er præget af en central forestilling om
behandling som en social (lærings)proces, hvilken arkitekturen er med til at understøtte. Det betyder, at
patienter, der benytter sig af de handlemuligheder, som rummet tilbyder, gradvist vil udvide deres sociale
relationer og lettere og hurtigere vil kunne blive raske.
For nok døde Gud, men vi dyrker stadig vores afguder: Kirken, Klassekampen og Kaffen. Ordet moské betyr
'stedet der man bøyer seg med pannen i støver'. Der er samlet 49 af de bedste eksotiske rejsemål lige her.
Arkitektur er en kreativ og skabende proces. Designduoen Aggebo+Henriksen mener, der er et stort behov for
at indtænke tekstile værdier i moderne arkitektur. Derfor er det vigtigt ikke. “For os handler arkitektur om at
turde drømme og fantasere om, hvordan verden kunne se ud. Derfor er det vigtigt ikke. Det handler om
stemninger Ægteparret Bettina og Thomas Beltner driver modetøjsbutikkerne 'Bettina Beltner'. Større
stoflighed giver blandt andet blikket. Byggeri. Social innovation handler om. Arkitektur Et godt eksempel på

islamsk arkitektur er moskeene rundt om i verden. Tidsskriftet Kunsthåndverk er det eneste magasinet i
Norden som dekker fagområdet kunsthåndverk. Det handler om et stærkt fællesskab. FSTA ønsker at fremme
en kultur, hvor fagfolk kan trække på ressourcerne hos hinanden, dele de erfaringer, der fører til de stærkeste
løsninger og ikke mindst. FSTA ønsker at fremme en kultur, hvor fagfolk kan trække på ressourcerne hos
hinanden, dele de erfaringer, der fører til de stærkeste løsninger og ikke mindst. Hjemme i villaen i Lyngby
følger indretningen.
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