Stafetholder
Navn
Stig Mikkelsen

Stilling
Direktør Arkitekt MAA FSFE

Virksomhed
Mikkelsen Arkitekter

Hvad optager dig for øjeblikket?
Med mennesket i centrum - er jeg optaget af, hvordan teknologiske landvindinger bidrager til at
udvikle ny arkitektur. På tegnestuen udforsker vi i konkrete projekter sammenhænge mellem
energieffektivt / bæredygtighed i bred forstand, dagslys og arkitektur. Samarbejde og innovation på
tværs af faggrupper inspirerer vores processer. Vi arbejder i et transformationsprojekt med meget
tynde, højt-ydende, facader, hvor varierede dagslysbehov, ind- og udsigtsforhold skaber arkitekturen.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Gennem vores praksis på tegnestuen åbner vi for brede samarbejder. Vi deltager løbende i
forskningsprojekter og faglige netværker, samt i samarbejde vedr. udviklingen af nye løsninger og nye
bygningskomponenter – Eller vi deltager i fora og projekter, som stiller spørgsmål og kommer med
forslag til, hvordan vi i fremtiden skal indrette vores boliger, arbejdspladser mm. Fremtidens
arbejdspladser kræver rum til det uformelle møde. Som arkitekter giver vi form til de sociale rum, som
giver overblik og sammenhæng i vores hverdag. Vi tilstræber, at vi på den måde deltager og bidrager
til at udvikle branchen og arkitekturen

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Vores tegnestue, beliggende på Vesterbro, indgår i et særligt Vesterbrogade - Enghavevej –
Værnedamsvej miljø, som byder på en meget tæt struktur med befærdede gader og smalle byrum - og
samtidig en stor mangfoldighed med særlige, mærkelige, velduftende, velsmagende og etniske
butikker. Det holder jeg af. – Jeg holder af byen, der hvor forskellige lag og strukturer mødes og åbner
for umiddelbare møder. Jeg kan lide uprætentiøse og inkluderende rum. ”The Urban Lobby” – det
uformelle sted hvor man er ”connected”, til stede og deltager efter eget valg

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Har netop besøgt Marrakesh, hvor vi boede i et traditionelt marokkansk hus, en Riad. Det er
fascinerende, hvorledes bygningen er fuldstændig afstemt i forhold til klimaforhold, funktion og kulturel
kontekst. Den yder som bygningsværk lige præcis det den skal på meget lidt plads. Der opstår en
særlig kompakt spænding i mellem den kaotiske by og det detaljerede private indre rum Riad’en
udfolder.

Sekretariatet i Byens Netværk har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet: Du
var for nylig i Licitationen og udtalte dig bl.a. om komplekse byggesager med
mange rådgivere. Er der generelt ”for mange kokke” om de enkelte projekter i den
danske byggebranche?
De mange sammensatte rådgiverhold vi ser i mange af de større projektkonkurrencer i dag, udspringer
af de stigende krav til referencer, erfaring mm. for de bydende rådgivere. Det er blevet sværere at
blive prækvalificeret. Og det giver ofte mening at samle yderligere kompetencer til holdet.
Vi har positive erfaringer med at indgå i rådgiver-samarbejder. Det er inspirerende med nye tilgange –
og den fælles udfordring der ligger i at løse en fælles opgave.
Udfordringen ligger måske i at det ikke bliver for mange kokke – men en fælles opgave.

Hvem sender du stafetten videre til?
Tina Saaby, Arkitekt MAA og Stadsarkitekt i København

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvad er din vildeste drøm for København om 10 år?

