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NÆRHED & HELHED
Vi må tænke i nære sammenhænge og store helheder. Vi ser
verden som et komplekst netværk af landskaber, byer og mennesker - en proces af tid og sted - af naturgivne, historiske og
sociale lag. En mangfoldig helhed af sammenflettede fortællinger
og betydninger, der fortæller historien om vores samfund og
former vores liv på jorden.

Gründl Haahr

Vi søger som udgangspunkt for vores virke, at opnå en særlig opmærksomhed omkring stedet og dets væsen. Vi går på opdagelse
i byens mangfoldige spor og betydningslag. Lag for lag, bevæger
vi os ind under den urbane hud, for at aflæse stedets særegne
identitet. Vi skaber stedsspecifik arkitektur, der tager afsæt i
stedets historiske lag og eksisterende kvaliteter for at fremkalde
de stedbundne fortællinger og skabe klare planmæssige greb.
Vi har en helhedsorienteret og kontekstuel tilgang til faget, hvor
arkitekturen skabes i mødet mellem landskabet, byens store
skala og i samspillet med den nære sanselige oplevelse. For os
er dynamikken mellem skalaerne essentiel. Parallelt med byens
skala arbejder vi med boligarkitektur formet efter individuelle
drømme, og som danner ramme om det gode hverdagsliv. Samspillet mellem det nære sanselige og det store strategiske er
vores omdrejningspunkt for at skabe arkitektur, der puster liv i
kollektive drømme og giver plads til hverdagens poesi.
Vores samfund og byer er i kontinuerlig forandring, hvor ændrede
livsvalg og behovet for en bæredygtig udvikling kræver nye
løsninger på komplekse problemstillinger. Derfor arbejder vi
strategisk med steders udvikling, funktioners placering og samfundets aktører for, at udnytte ressourcerne bedre og transformere vore byer og bygninger. Vi er optaget af at løfte trængte
områder og skabe sammenhæng forankret i stedets historie og
identitet.

Projekt START

Forandringer kræver refleksion, og vi insisterer på tid til eftertanke og tankevirksomhed, for over tid, at finde frem til holdbare
løsninger, nye idéer og dialog, der med tiden efterlader sig varig
virkning og langtidsholdbar arkitektur.
Det er denne forståelse for arkitekturen, set som et helhedsbillede, et samspil mellem nærhed og helhed, og hvor stedets
fortælling er i fokus, der kendetegner vores tilgang.
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