.

2

Bolig

SØNDAG DEN 30. JULI 2017

Villaer til de kræsne
Luksus med sol fra oven
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Danske arkitekter
i verdensklasse
I det store udland er danske arkitekter i høj
kurs – og det er ikke længere primært berømtheder som Bjarke Ingels, der får de spektakulære
opgaver, men også – for de fleste formentlig –
ukendte navne som f.eks. Jonas Upton-Hansen
fra Helsingør og hans senior associate Peter
Gram Jørgensen fra Sønderborg. Tegnestuen
Upton-Hansen Architects – med briten Ricardo
Mateu som partner – oplever i øjeblikket en stor
succes med bl.a. at bygge tårnhuse med eksklusive lejligheder rundt omkring i verden. Som deres seneste projekt tegner de i øjeblikket luksusvillaer og tårnhuse på Cypern.
Upton-Hansen Architects blev grundlagti
London for seks år siden, hvor Jonas Upton-Hansen blev selvstændig efter en årrække hos den
anerkendte tegnestue Fosters & Partners. Hans
partner i Upton-Hansen Architects Ricardo
Mateu har fulgt med ham fra Fosters & Partners.
»Hovedkontoret ligger i London, da det er et
centralt knudepunkt for udviklere, kunder og finansiering. Indtil videre har de fleste af vores
projekter været koncentrerede i Indien, Mexico,
Moskva og London. Og helt aktuelt har udviklingen på Cypern taget fart,« fortæller Peter Gram
Jørgensen, som er uddannet på Arkitektskolen i
Aarhus.
På hovedkontoret i London har man derfor
også græske arkitekter ansat, da det gør kommunikationen med de lokale konsulenter på Cypern
lettere. Luksusvillaerne er noget nyt, da UptonHansen Architects siden sin opstart har været
specialiseret inden for tårnhusbyggeri i Rusland.
»For et par år siden vandt vores tegnestue et
par store masterplan-konkurrencer i Moskva
udskrevet af en af de største projektudviklere i
landet. Det var på baggrund af dette arbejde primært med tårnhusbyggeri i Moskva, at vi blev
anbefalet til Prime Properties i London, som er
ejet af en cypriot med russisk baggrund,« forklarer Peter Gram Jørgensen.
I indeværende udgave af Bolig kan du – for at
blive i den internationale boldgade – lære, hvordan man laver den populære drink mojito, som
fås i de fleste barer over hele verden. Men de,
som har prøvet at lave den selv uden succes, ved,
hvor svær den er at ramme helt perfekt. Men det
er der råd for, da den aarhusianske bartender Mathias Daa Løfquist giver sine tip til, hvordan man
får succes med en hjemmelavet mojito, som man
kan nyde på en god sommeraften på terrassen.
Du får også råd og vejledning til, hvad du skal
gøre, hvis dit affald ikke bliver afhentet af den
ene eller den anden årsag.
Og sidst, men ikke mindst, kan du høre, hvordan forfatter Julie Hastrup har formået at forblive
i en lejlighed i København, selv om der er kommet mand, to børn, to katte og en hund til gennem årene. Hemmeligheden er løbende renovering og omrokering af værelsesfordelingen.
God læselyst!
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Går du og drømmer om en bolig i udlandet,
og må det gerne være noget helt spektakulært, er der i øjeblikket ved at blive opført
en gruppe af villaer på Cypern af projektudvikler Prime Properties fra London i
samarbejde med Upton-Hansen Architects.
Projektbyggeriet “Mouttagiaka” på en
bjergskråning ved hovedbyen Limassol har
en fantastisk udsigt og udmærker sig ved en
moderne, international og funkislignende
arkitektur med forskudte plan, store glaspartier, hvide facader, lukket gårdhave, privat pool og dobbelt carport.

»Vore villaprojekt i Limassol på Cypern
er hovedsageligt henvendt mod internationale købere, og bygherren oplyser, at de vil
sælge villaerne til en kvadratmeterpris på
ca. 500 euro, hvilket vil sige en villapris på
omkring 6 millioner kr.,« siger Peter Gram
Jørgensen, senior associate hos Upton-Hansen Architects, der sammen med grundlægger Jonas Upton-Hansen står bag arkitekttegningerne. Villaerne begynder
størrelsesmæssigt ved 156 kvm med tre
soveværelser og går op til 234 kvm med fire
soveværelser. De står færdig i 2019.

Tegnestuen Upton-Hansen Architects – med briten
Ricardo Mateu som partner – oplever i øjeblikket
en stor succes med bl.a. at bygge tårnhuse med
eksklusive lejligheder rundt omkring i verden.

Design forener træ og glas
Nordens historie fortælles
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Møbelsnedkerne fra værkstedet Egeværk på
havnen i Hundested i Nordsjælland har i
samarbejde med deres naboer, glaskunstnerne Backhaus-Brown fra Glassmedjen,
formået at forene træ og glas i innovative
skulpturer i form af vikingeskibe. Vikingeskibene skal nu for første gang ud i verden,
da de skal præsenteres på to af verdens
største messer for glaskunst i henholdvis
Basel og Chicago.
Det er Danmarks førende glasgallerist
Anne Merete Grønlund, som står for lance-

ringen af skibene på messen i Chicago, som
hun har store forventninger til.
»Der er meget fokus på vikingetiden lige
nu, det nordiske er i vælten, og så lever
glasskibene op til de amerikanske samleres
høje krav,« udtaler hun.
Glasskibene kan opleves i de to værksteder i Hundested sommeren over. Det vise
skib hedder “Yggdrasil” og er symbolet på
verdenstræet, et asketræ, der går gennem
verdens tre planer: himmel, jord og underverden.

