Az inspiráció az építészetben sokkal több, mint ami látható
- Svéd építészé az iPad -

2012. július 7., Brüsszel: Svéd építész nyerte az európai „Réz az
építészetben” kampány keretében a copperconcept.org portálon
2012. március 1. és június 30 között futó pályázatot. 1523 ember
nevezett azzal, hogy feliratkozott a hírlevélre – az elérhető 17
nyelv bármelyikén -, mely arra hivatott, hogy inspirálja az
építészeket és példákon keresztül bemutassa a réz szerepét a
fenntartható építésben. A független sorsolási bizottság július 2.-án
Budapesten Lotta Sundell nevét húzta ki, egy 40 éves svéd
építész hölgyét Ӓngelholmból, így ő nyerte az új iPad készüléket.
‘Nagyon boldog vagyok, kellemes
meglepetés pár nappal a nyaralásom
előtt’

Lotta Ӓngelholm
kisvárosában él

Höganäs városháza, Svédország, Lotta legutóbbi rézzel készült terve

„Egyre növekvő érdeklődéssel fordulok a réz felé, ezért iratkoztam fel a hírlevélre. A nyerési lehetőség
csak hab volt a tortán.” – mondta el Lotta, aki pár nappal nyaralása előtt nagyon boldogan értesült
arról, hogy ő nyert.
Lotta a portálnak már gyakori látogatója, és olvassa az évente két alkalommal megjelenő Copper
Architecture Forum magazin svéd kiadását is. A réz, mint építőanyag nem új számára. A legutóbbi
munkája, a Höganäs városháza épületének felújítása szintén rézzel készült. A korai hatvanas években
az Arton Architects tervei alapján épült városháza alaprajzait többször módosították az évek során,
ezért teljes átdolgozásuk vált szükségessé.
A Karin Petterssons Arkitektbyrå műteremben hat másik építésszel dolgozik együtt Ӓngelholmban, itt
készítette el a városháza átépítésének terveit is. A ráépítésnek köszönhetően az épület
tárgyalótermekkel is gazdagodott, melyek teraszáról lenyűgöző kilátás nyílik.
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Lottának sok inspirációt nyújt az általa gyakran látogatott copperconcept.org építészeti portál.
Kedvenc épülete a Szent Lőrinc templom Finnországban, mely 2011-ben megnyerte a „Réz az
építészetben” európai díjat. „A templom tervezője Ville Hara és én együtt tanultunk építészetet
Párizsban, ezért is nagyon örülök, hogy kiemelkedő munkásságát figyelemmel kísérhetem.” – mondja
Lotta.

Az európai “Réz az építészetben” kampányról:
Az európai “Réz az építészetben” kampányt a Copper Alliance szervezetei az európai réziparral együtt
indították el a réz és rézötvözetek építészeti felhasználásának ösztönzésére. További információkért
lázogasson el a www.copperconcept.org portálra.
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