Tidningen Stad vill vara ett forum för
samtal om staden som idé med dess invånare
i centrum. Tidningen vill inspirera till ett
tvärkulturellt engagemang för urbanitetens
utveckling. En stad som plats för människor
som är, gör, jobbar, äter och leker. En stad
som spegel och fönster för ytterligheter,
kulturer i marginalen, språkrikedom och aktivism. En stad som odling av energisparande
närhet, nytänkande mobilitet och ivriga samtal. Stad lyfter näsan från planritningarna och
diskuterar de stora frågornas betydelse för de små sammanhangen och det lilla
sammanhangets potential för dom stora frågeställningarna. Vi försöker skruva ihop nya
frågor av till synes oförenliga delar och pröva idéer som tar omvägar och ställer krav.
Tidningen Stad föddes som idé på Kungl. Konsthögskolans Arkitektskola. Författaren
Pernilla Glaser är initiativtagare.
Tidningen görs av:
Maria Andersson (konstnär), Pernilla Glaser (författare), Jakob Ingemansson (arkitekt),
Karin Lindh (konstnär), Ulrika Sparre (konstnär), Magnus Stenmark (arkitekt).
I Stad nummer 1 funderar våra vänner runt drömmen om Stockholm och Los Angeles verklighet.
Smakprov ur innehållet:
Karolina Isaksson, forskare miljörättvisa, skriver om förbifart Stockholm.
Pontus Raud, konstnär, presenterar seriefiguren Viggo.
Dan Hallemar, redaktör tidskriften Arkitektur, skriver om den urbana människan.
James Rojas, stadsplanerare, konstnär och aktivist i Los Angeles, skriver om latino urban culture.
Catti Brandelius visar bilder ur ett fotoprojekt om stadsmänniskor som klär sig lika.
Anna Järvinen samarbetar med sin dotter i en gestaltning av låttexten Boulevarden.
Tidningen finns att ladda ner från vår hemsida: www.tidningenstad.se
Vill du ha en papperskopia hittar du den på utställningen Fifth Ecology Los Angeles: Beyond Desire, Galleri Mejan, Excericisplan 3, Skeppsholm 28 maj - 7 juni. Från och med 6 juni och så långt
de räcker finns Stad bl a på : Bonniers Konsthall, Färgfabriken, Tensta Konsthall, Café Frankfurt
Pipersgatan 24 och på utvalda bibliotek. Vill du att vi skickar ett exemplar, har du frågor eller
synpunkter, mejla oss på: info@tidningenstad.se
Nummer 2 av tidningen Stad kommer i oktober. Då handlar tidningen om staden som plats för
bildning, snille och smak.

WANDERLUST
7 JUNI klockan 14.00
PROMENERA TILLSAMMANS MED TIDNINGEN STAD.
SAMLING FÖR AVFÄRD: UTANFÖR Restaurang Strömmen,
PÅ SÖDERMALMSTORG, SLUSSEN
UNGEFÄR EN TIMME SENARE ÄR VI FRAMME VID
GALLERI MEJAN, EXERCISPLAN 3 PÅ
SKEPPSOLMEN DÄR VI TITTAR PÅ UTSTÄLLNINGEN
FIFTH ECOLOGY - BEYOND DESIRE: LOS ANGELES
WANDERLUST: begäret att vandra, resa, upptäcka, se. Stark längtan

till något fjärran. Se även powerwalk, fotvandring, flánerie.

