Under 40 – korttekster om arkitektkontorene
ATELIER OSLO AS
Filipstadveien 5, 0250 Oslo
www.atelieroslo.no
Etablert 2006
”Atelier Oslo har som mål å begynne hvert prosjekt med en klar romlig ambisjon, som i
prosjekteringsprosessen gir grunnlaget for videre evaluering av mulige løsninger og alternativer.
Kontoret har en stor fascinasjon for forholdet mellom menneskekroppen og naturen, og den romlige
prioriteringen refererer ofte til dette forholdet. Menneskekroppen har utviklet seg i komplekse
naturlige miljøer, og vi tror at arkitektur med en beslektet kompleksitet kan være stimulerende både
på et intellektuelt og et følelsesmessig plan. Vi arbeider med de grunnleggende elementene – som
arkitekturens form, stedets geometri, lysinnfall, konstruksjon og materialitet – for å oppnå dette.
Ønsket er å møte utfordringene og mulighetene i vår tid og skape god arkitektur hvor man kan føle
ro og tilhørighet.”

CTRL+N (Control New Arkitektur DA)
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
www.ctrln.no
Etablert 2006
”CTRL+N har et tverrfaglig perspektiv på arkitektur og henter inspirasjon fra andre kreative
fagområder som grafisk design, mote, produktdesign m.m. Vi forsøker også å ivareta et sterkt
element av tverrfaglig samarbeid i våre prosjekter. Synergiene dette skaper er viktig i vår
arbeidsmetode, og resulterer i det vi mener er en mer nyansert arkitekturforståelse.”

ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER AS
St Halvards plass 1, 0192 Oslo
www.eriksenskajaa.no
Etablert 2010
”Eriksen Skajaa Arkitekter jobber med utvikling av små steder basert på en interesse for historiske
by- og arkitekturtradisjoner. Vi tror på en nøktern og konkret arkitektur der materialitet, utføring og
romlighet danner hovedgrunnlaget for form og uttrykk. Kontoret vektlegger en sosialt orientert
arkitektur og fokuserer på medvirkning og lokal kontekst i planleggingen. Gjennom magasinet Pollen
og ulike samarbeidsprosjekter jobber vi med ressurs og erfaringsutveksling med mennesker som har
alternative ideer og interesse for by, arkitektur og samfunn.”

FFB (Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen)
Parkgata 1, 9008 Tromsø
www.ffboslo.com
Etablert 2010
”Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen er et arkitektkollektiv som ble etablert 1. juni 2010. FFB består
av arkitekt/kunstner Joar Nango, arkitekt/rivningsarbeider Håvard Arnhoff og arkitekt/byplanlegger
Eystein Talleraas.
FFB jobber med prosjekter og installasjoner i det offentlige rom. Vi ønsker å skape en plattform for
kreativ deltakelse gjennom å se på arkitektur som en sosial og verdiskapende byggeprosess. Våre
prosjekter er temporære og eventbaserte, og undersøker grenseforholdet mellom individets rom for
utfoldelse og fellesskapets allemannsrett.”

HUUS OG HEIM ARKITEKTUR AS
Enerhauggata 3, 0651 Oslo
www.huusogheim.no
Etablert 2006
”Huus og Heim Arkitektur ble etablert i 2006 som en moderne arkitektpraksis med interesse for hele
bredden i arkitektfaget – fra overordnet planlegging til komplekse bygg, eneboliger, interiør og
møbeldesign.
Vi arbeider systematisk med forankring av miljøstrategier i våre prosjekter. Gjennom samarbeid med
aktører som Sintef Byggforsk og Innovasjon Norge har vi bygget opp en portefølje med innovative
miljøkonsepter.
Prosjektene utforsker miljøbegrepet på ulike måter – til grunn for hvert enkelt oppdrag ligger en
overbevisning om at ambisiøse miljømål kan berike arkitekturen og det endelige produktet.”

LALA TØYEN AS
Kolstadgata 15, 0562 Oslo
www.lala.no
Etablert 2012 (først etablert i 2009 under navnet Lalaland av Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen)
”Lala Tøyen jobber med folk, landskap og byrom. På vegne av våre kunder finner og utvikler vi
potensialet i enhver situasjon. Kontoret utvikler prosjekter i direkte kontakt med den fysiske og
sosiale virkeligheten. Vi ønsker å forsterke individets opplevelse av, og tilknytning til, sine omgivelser.
Vi vektlegger tverrfaglig diskusjon og tett kommunikasjon med alle tilknyttete aktører gjennom
prosjektutviklingen. Våre metoder sikrer at prosjektene utformes med omsorg for menneskets, så vel
som stedets premisser.”

MDH ARKITEKTER SA
Storgata 37, 0182 Oslo
www.mdh.no
Etablert 2010
”MDH Arkitekter ble startet opp av Minna Riska, Dagfinn Sagen og Helge Lunder i 2010. Partnerne i
MDH har lang og bred erfaring fra anerkjente kontorer i inn- og utland. Vi er opptatt av å gi våre
prosjekter et tydelig formspråk, enten det er en bokhandel i Oslo, et byplanprosjekt på Nuuk
(Grønland) eller bistandsprosjekter i Afrika. Arkitekter er formgivere, og det er gjennom denne
prosessen vi kan skape gode rom for mennesker og se nye løsninger. En god designløsning må være
performativ på mange ulike plan, og kunne løse flere oppgaver med få grep.”

RODEO ARKITEKTER AS
Youngstorget 2A, 0181 Oslo
www.rodeo-arkitekter.no
Etablert 2007
”Vår tverrfaglige tilnærming gjenspeiler et engasjement for å styrke forholdet mellom arkitektur,
planlegging og det samfunnet vi lever i. Vår holdning er at dette skaper mer levedyktige prosjekter.”

SFOSL AS
SFOSL AS / Vibes gate 15a, 0356 Oslo
SFOSL LLP/ 602 Minnesota Street, San Francisco, CA 94107
www.sfosl.com
Etablert 2012
”Fellesnevneren i våre prosjekter er at de er enkle svar på komplekse problemstillinger. Søken etter
forenkling er forankret i vår angrepsvinkel og utgjør en metode der spørsmålet om å identifisere
en klar hovedidé både fungerer på det kommunikative plan, og som et instrument i prosjekteringsog produksjonsprosessen – ’The question is the answer’.”

SUPERUNION ARCHITECTS AS
Bjerregaardsgate 5, 0172 Oslo
www.superunion.no
Etablert 2010
”Superunion Architects er et ungt, nettverksbasert arkitektkontor etablert i 2010 av Johanne Borthne
og Vilhelm Christensen. Vi baserer vår arbeidsmetode på en kontekstuell forståelse som anvendes
uavhengig av oppdragets skala og omfang, og med en analytisk, men samtidig utforskende og intuitiv
tilnærming for å oppnå de beste resultatene. Prosjektene drives fram gjennom en samarbeidsmodell,
en kollektiv intelligens, hvor hvert prosjekt har en spesifikk teamsammensetting skreddersydd for
oppgaven.
I 2011 vant Superunion Architects den åpne arkitektkonkurransen om Asker Torg, og i 2012 vant
kontoret konkurransen for Ruten, området i Sandnes, i samarbeid med Space Group. I 2012 ble
kontoret nominert til Norsk Forms pris for unge arkitekter og Iakov Chernikhov International Prize.”

TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER AS
Fosenkaia 4b, 7010 Trondheim
www.tyintegnestue.no
Etablert 2008
”TYIN tegnestue Arkitekter har siden starten i 2008 jobbet hands-on med byggeprosjekter, ofte i tett
dialog med både brukere og utøvende fagfolk. En kritisk holdning til eget arbeid og egen
arbeidsmetode har vært avgjørende for prosjektenes utvikling, så vel som vilje og evne til endring
underveis i prosjekteringsprosessen. I søken etter meningsfull arkitektur, tuftet på rasjonell estetikk
og forståelige konstruksjoner, ønsker TYIN å utforske både verdien av tradisjon og potensialet i
innovasjon.”

