dominique + serena

Arkitektur for mennesker

Tegnestuen dominique + serena er grundlagt af
arkitekterne Dominique Hauderowicz og Kristian
Ly Serena i 2018. Tegnestuen beskæftiger sig
med arkitekturens betydning for menneskers
sociale liv og fællesskaber, og har de seneste
år særligt beskæftiget sig med etableringen af
aldersinkluderende bygninger og bymiljøer.
Vi arbejder med troen på:
1. AT ARKITEKTUR ER EN SAMFUNDSKUNST OG
SÆRLIGT DET OFFENTLIGE RUM KAN BIDRAGE
TIL SOCIALE BÅND OG LOKALE FÆLLESSKABER.
2. AT VI SKAL LAVE RUM – BÅDE BYER,
BYGNINGER OG LANDSKABER, DER KAN
FAVNE ALLE MENNESKER, UANSET ALDER OG
FUNKTIONSNIVEAU.
3. AT BYGNINGER OG UDERUM SPILLER SAMMEN
OG DETTE SAMSPIL RUMMER SÆRLIGE
POTENTIALER.
4. AT TIDEN KRÆVER NYE TILGANGE TIL
BORGERINDDRAGELSE OG SAMSKABELSE.
ARKITEKTUR HANDLER SÅVEL OM AT SKABE DEN
RIGTIGE PROCES SOM AT TEGNE DEN RIGTIGE
LØSNING.

1 3 Reflekterende praksis:

Age-Inclusive Public Space, Hatje Cantz Verlag.
(Hauderowicz & Serena, 2020). Tegnestuen har
været skrivende redaktør på bogen med bidrag
af førende internationale by- og aldringsforskere.
Sideløbende med vores praksis arbejder vi også
teoretisk – for at sætte ord på og udvikle idéer og
stille spørgsmål ved det gængse.

5. AT ARKITEKTUR OPLEVES MED ALLE SANSER.
6. AT PENGE SKAL BRUGES KLOGT OG, AT
KVALITET SIKRES VED GRUNDIGT ARBEJDE
SNARERE END STORE BUDGETTER.
7. AT VIDEN OG TEORI GIVER NÆRING TIL
PRAKSIS.
8. AT VI KAN BIDRAGE I MANGE ROLLER – SOM
RÅDGIVERE, SPARRINGSPARTNERE SÅVEL SOM
INITIATIVTAGERE OG DRIVKRAFT.
9. AT PROJEKTERNE BLIVER BEDST, NÅR VI
PERSONLIGT FØLGER DEM FRA A TIL Z I TÆT
DIALOG MED BYGHERRE.
10. AT GODE LØSNINGER ER ROBUSTE OVER TID
OG TAGER HENSYN TIL DRIFT, ÆNDRET BRUG
OG KLIMABELASTNING.
Vi ser frem til at møde Jer !
Med venlig hilsen,
Dominique Hauderowicz
Kristian Ly Serena

2 Mange
8 Inkluderende praksis:

En del af vores arbejde handler om
at møde borgerne, hvor de er. Vi er
nysgerrige på, hvor folk mødes, og
hvordan de bruger deres lokalsamfund.
Det er værdifuld viden, man kan bruge til
at skabe stedsspecifikke løsninger. Her
fra en workshop på et plejehjem.

vigtige valg træffes tidligt i
processen og derfor gør vi meget ud af at
undersøge, analysere og give tid til at afsøge
det rigtige arkitektoniske greb. Vi arbejder
meget i fysiske modeller og håndtegninger.
12 Grundig projektering, beskrivelse og

opfølgning på byggepladsen kan skabe
gode løsninger ud af lidt. Vi gør en dyd ud
af arkitektens klassiske håndværk og tegner
altid løsninger igennem med en kærlighed til
materialer og tektonik.
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Områdefornyelse for Vordingborg Kommune
Kommunal områdefornyelse, der binder plejehjem, supermarked
og foreningshus sammen i et landsbytorv med fokus på
intergenerationelt samvær og styrkelse af eksisterende lokale
fællesskaber. I formgivningen af det nye lokale torv omsatte vi nogle
af de centrale hensyn fra vores bog Age-Inclusive Public Space:
– Integration i hverdagens rutiner (som erfaret gennem
borgerinddragelsen)
– Differentierede muligheder for deltagelse gennem både centrale,
tilstødende og periferiske opholdssteder.
– Fokus på polyvalent formgivning, hvor den samme geometri kan
tolkes og bruges på forskellige måder af forskellige mennesker.
– Fokus på fælles sanselige og atmosfæriske oplevelser og
indarbejdelse af reminiscens i det offentlige rum gennem brug af
lokal flora (struktur, duft, farve & sæson) og rumlige hentydninger
til egnens landskabstyper.
Forud for realiseringen stod tegnestuen for en bred
inddragelsesproces og var initiativtager til det private / kommunale
partnerskab, der muliggjorde projektets realisering.

Status: Realiseret 2019
Klient: Vordingborg Kommune
Tegnestuens rolle: Hovedrådgiver i alle projektets faser.
Områdefornyelse inkl. forundersøgelser og borgerinddragelse,
projektering, udbud og tilsyn.
dominique + serena

“Liv på Axeltorv” for Næstved Kommune
Transformation af byrum på og omkring Næstveds største plads,
Axeltorv. Byrumstransformationer af bl.a. legeareal med fokus på
aldersinklusion og polyvalens samt specialdesignede midlertidige
foldbare og mobile konstruktioner til understøttelse af markeder
og events på torvet. Konstruktionerne er resultatet af et intenst
udviklingsarbejde i tæt samarbejde med ingeniør og producent.

Status: Afleveret 2021
Klient: Næstved Kommune
Tegnestuens rolle: Hovedrådgiver i alle projektets faser;
samlet masterplan for Axeltorv & Hjultorv, detailprojektering af
stadekonstruktioner og landskab, udbud og tilsyn.
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“Porten til Nakskov Fjord” for Lolland Kommune
Udvikling af helhedsplan for byrum og landskab på Nakskovs
havnefront. Programmering og forslagsstillelse til transformationer
af de bevaringsværdige bygninger på stedet: Toldboden (Kulturhus/
Maritimt Museum samt Lokalhistorisk arkiv) & Magasinbygningen
(Spillested/Markedshal/Turistinformation). Tegnestuen har også
stået for kortlægning og inddragelse af lokalt foreningsliv, samt
koncepter for udvikling af turisme i lokalområdet og en samlet
museums-strategi for Vestlolland. Projektet har dannet grundlag
for bevillinger fra Realdania og A.P Møller Fonden, samt projektet
NAKSKOV 2030.
Status: Dispositionsforslag m. detaljeret økonomi afleveret i 2017
Klient: Lolland Kommune/Realdania
Tegnestuens rolle: Kortlægning af foreningsliv, samlet masterplan
og landskabssplan, programmering og forslagsstillelse til transformation af to bevaringsværdige havnebygninger samt omdannelsen
af kajanlæg og færgeleje til rekreative formål.
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Projekt START

Firmainformation
dominique + serena er en arkitekt-tegnestue grundlagt i
København i 2018 af den tysk-polske arkitekt Dominique
Hauderowicz og den danske arkitekt Kristian Ly Serena.
Arkitekterne har samarbejdet siden 2014.
Tegnestuen dominique + serena beskæftiger sig med arkitekturens sociale potentialer og arbejder både praktisk og teoretisk
for at fremme etableringen af aldersinkluderende bygninger og
bymiljøer, hvor mennesker i alle faser af livet og med alle grader
af funktionsniveau tilgodeses. Tegnestuen rådgiver private og
offentlige bygherrer om socialt udviklende arkitektur og aldersinkluderende byudvikling. Tegnestuen er bl.a. initiativtager til
det tre-årige udviklingsprojekt ’Aldersinkluderende byer,’ og har
nyligt bidraget til Sundhedsstyrelsens eksempelsamling omkring
seniorvenlige byer.
Tegnestuens arbejde har været omtalt i en lang række indog udenlandske tidsskrifter og publikationer, heriblandt Der
Spiegel, Archined, Arkitektur N, Arkitekten, Urban Design og
Bauwelt. Tegnestuen har udstillet solo på Dreyers Galleri på
Dansk Arkitektur Center og i galleriet Leth og Gori i København,
samt bidraget til gruppeudstillinger på Nasjonalmuseet i Oslo
og Kunsthalli Helsinki og bidrager desuden til Venedig Biennalen
2021.
Tegnestuen bliver jævnligt inviteret til at deltage i den faglige
debat og har senest bl.a virket som oplægsholdere og debatører
i forbindelse med Building Green (DK), Copenhagen Architecture
Festival (DK), Oslo Arkitektskole (NO) og Ikeas Innovationslab
Space10 (DK).
Tegnestuens har modtaget Statens Kunstfonds Arbejdslegat
samt modtaget projektstøtte fra bl.a. Ensomme Gamles Værn,
Realdania, Dreyers Fond, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond,
Arkitektforeningen og Statens Værksteders Legatophold.
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dominique+serena ApS
Svend Gønges vej 15
2680 Solrød Strand
CVR: 39888432
www.dominiqueserena.dk
info@studiods.dk
Kontaktperson:
Kristian Ly Serena
tlf. 0045 60802087
kristian@studiods.dk

Dominique og Kristian har begge undervist på Kunstakademiets
Arkitektskole og afvikler med jævne mellemrum workshops og
gæsteunderviser på bl.a. Arkitektskolerne i København og Århus,
samt udvalgte højskoler. Begge er beskikkede som censorer til
afgangsprøver ved arkitektuddannelserne i Danmark. De har på
forskellig vis bidraget til Arkitektforeningens virke, senest omkring
udviklingen af et sæt etiske retningslinjer for arkitektfaget.
Dominique Hauderowicz er født og opvokset i Berlin. Dominique
har en bachelorgrad i Kunsthistorie fra Paris og Trondheim (NO),
og afsluttede sine studier som arkitekt ved Det Kgl. Danske
Kunstakademis Arkitektskole i 2013. Dominique er medlem af
Nordisk Velfærdscenters Ekspertpanel om Ensomhed og Social
Isolation under Nordisk Ministerråd, bestyrelsesmedlem i udstillingsstedet S28 og medlem af Kunstnersamfundet.
Kristian Ly Serena er født i København. Han har studeret hos
Andrés Jaque og Office for Political Innovation i Madrid og
på California College of the Arts i San Fransisco, førend han
færdiggjorde sine studier på Det Kgl. Danske Kunstakademis
Arkitektskole i 2013. Kristian er medlem af Kunstnersamfundet.
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