ARKITEKTSEMINAR
Grenseløs
14. april 2011
Øysteinsalen,
mur- og betongarkitektur Erkebispegården - Trondheim
Påmelding innen 7. april 2011

PROGRAM
1730

Registrering, fingermat og vin/mineralvann

1800		

byggutengrenser.no - grenseløse arrangementer
og boken Betongens overflater”

		

		Jan Eldegard og Ole H Krokstrand - byggutengrenser.no
		
		Om å oppleve murarkitektur

		

Utdrag fra boken “Norsk murarkitektur” og litt til

		Siv. ark. MNAL professor Einar Dahle, AHO
Pause		

		
		

Arkitekters kreativitet i samspill med teglverkets
fleksibilitet gir unike teglbygg

		
Prosjekttilpassede spesialprodukter fra Bratsberg
		v/produktsjef i Wienerberger AS, Ole-Kristian Thoresen
		
		Lærernes Hus - Utdanningsforbundets konferansesenter
		Presentasjon av Betongtavlevinner 2011 - “Smykkeskrinet”, ved
		Cathrine Vigander, siv. ark. MNAL, Element Arkitekter AS
ca 21.30 Slutt
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Om å oppleve murarkitektur, Siv. ark.
MNAL professor Einar Dahle, AHO
Her presenteres tanker om murverk og
utdrag fra boken ”Norsk Murarkitektur”, et
praktverk av en fagbok for arkitekter og
arkitektstudenter til inspirasjon og nytte.
Norge kan vise til mange praktfulle
bygninger i mur, tegnet av noen av landets
ledende arkitekter, og mange av disse er
presentert her.
Den er tenkt som en brobygger mellom
byggekunst og byggeteknikk og kan leses i
sammenheng eller brukes som et oppslagsverk.
Siv. ark. Einar Dahle har vært medforfatter i
boken Norsk Murarkitektur.

Kirken i Atlantida, Eladio Dieste

Arkitekters kreativitet i samspill med 		
teglverkets fleksibilitet gir unike
teglbygg
Produktsjef i Wienerberger AS,
Ole-Kristian Thoresen
Mange forbinder stadig norskprodusert teglstein med den røde fargen. Ved Bratsberg
har det ikke minst de siste 4-5 år kommet
mange nye stein. Noen av steinene har sin
opprinnelse i at arkitekter eller byggherrer kommer med ønsker, teglverket lager
prøver, og forhåpentlig enes man om en ny
farge eller struktur. I sitt innlegg vil OleKristian Thoresen fortelle om prosessen
rundt spesialproduksjonen til NAV-bygget i
Drammen, samt andre spennende nyheter.
Thoresen som er produktsjef i Wienerberger AS, har arbeidet i teglindustrien hele sin
yrkeskarriere, ved flere teglverk. Nå er han
en sentral ressurs for landets siste teglverk,
og vil her vise, en for mange ukjent side
ved Bratsberg.

Lærernes Hus - Utdanningsforbundets
konferansesenter, Cathrine Vigander,
siv. ark. MNAL, Element Arkitekter AS
Smykkeskrinet er et konferansesenter
bygget for Utdanningsforbundet på en trang
og vanskelig tomt mellom to eksisterende
bygårder. Bygningen er utformet av et lite
og ungt arkitektkontor, Element Arkitekter
AS, med Cathrine Vigander, Vidar Knutsen
og Hallvard Huse som partnere.
Smykkeskrinets karakteristiske gatefasade
er utformet samarbeid med kunstneren
Jorunn Sannes.Kunsten er en av flere
tiltak som bidrar til et svært energieffektivt
“glasshus”.
Smykkeskrinet ble tildelt Betongtavlen
2010 ”For en arkitektonisk sett usedvanlig
gjennomført og meningsfylt bruk av betongmaterialet”
Betongen er utført med et meget høyt
presisjonsnivå og er kombinert med andre
materialer på en overbevisende
måte; glass, tre og tekstil.
Cathrine Vigander vil vise oss veien fram til
ferdig bygg.

Smykkeskrinet, Foto: Element arkitekter

Grenseløse aktiviteter
Jan Eldegard, byggutengrenser.no
Gjennom året arrangerer byggutengrenser
en rekke “grenseløse aktiviteter”, alt fra
arkitektseminarer, studietur, undervisning
og workshops, til boklanseringer,
inovasjonsprosjekter og fremheving av
kreative prosjekter.
Jan Eldegard vil presentere noen av de
flotte prosjektene vi har vært innom de siste
årene, og håper dette inspirerer dere til å bli
med på nye aktiviteter inn i det grenseløse bygd på mur og betong.
Fasade NAV Drammen

Saint-Pierre de Firminy Church, Frankrike

Betongens overflater, Ole Krokstrand.
byggutengrenser.no
Bruk av eksponerte betongoverflater
både inne og ute har de siste årene fått
en stadig større utbredelse. Utfordringen
for mange har imidlertid vært hvorledes
man kan sikre seg at betongflatene blir
som forventet.
Til hjelp i denne sammenheng er byggutengrenser.no straks klar med utgivelsen av boken ”Betongens overflater”.
Boken vil i tillegg til å være en lærebok
for hvorledes man kan oppnå fine
betongoverflater også være til inspirasjon og hjelp for arkitektens materialvalg.
Boken vil være krydret med fotografier
av bygninger i betong tegnet av noen av
våre aller mest kjente arkitekter både fra
inn og utland.
I sitt foredrag vil Krokstrand presentere
utdrag og prosjekteksempler fra boken
som er en omarbeidet versjon av den
svenske boken ”Betongens Yta” av Tage
Herzell.

Påmeldingsfrist 7. april 2011!
Påmeldingskjema finner du på www.byggutengrenser.no - under aktiviteter
Trykk her for å gå direkte til påmelding
Deltageravgift kr 250,- Arkitektstudenter kr 100,- (som inkluderer bevertning.)
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