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På mesterlig vis undersøker Merethe Lindstrøm det som står på spill i møtet mellom mennesker.
Nordisk Råds litteraturprisvinneren har fått strålende kritikker for sin siste novellesamling.
Novellene i "Arkitekt" sirkler inn det innerste, det såreste, i enkeltmenneskets tilværelse. Personene vi møter,
er i utgangspunktet utsatte, ensomme individer, men i møtet med andre blir ensomheten akutt. De strever med
å finne feste, de har ikke noen å lene seg mot.
I disse novellene skaper bygninger og rom rammer om tilværelsen, de kan avgrense, åpne opp eller sperre
inne. Vi vet ingenting sikkert, i det gåtefulle ligger mulighetene, svarene må vi utlede selv, og som leser aner
vi noe gjenkjennbart eller noe som potensielt kan få betydning for vårt eget liv.
Finn Arkitekt. Alle våre medlemsbedrifter er søkbare. Se bilder, les referanseprosjekter, erfaringsområder og
finn kontaktinformasjon her. Arkitektfossland AS driver i dag både som arkitekter og interiørarkitekter.
Kontoret har alle typer oppdrag innenfor områdene kontor, skole, restaurant, enebolig.

Lang bred erfaring 41 år i vekst. Arkitektfirmaet ble etablert i 1976 og har opparbeidet seg en omfattende
erfaring med ulike prosjekter for private og offentlige. Drømmer du om å tegne ditt eget hus, men vet ikke
hvordan du skal komme i gang? Prøv vårt tegneprogram og lag drømmehuset ditt med utgangspunkt i et av
våre. Ole A Krogness Arkitekt MNAL, Tel +47 9009 8889 post@perspektiver.no. Websiden kjører på
Tornado CMS - Levert av Falkenberg Data www.datafalken.no Sivilarkitekt Nils Haugrud Øvre Slottsgate 14
0157 Oslo Tlf. 9518 9518 nhaugrud@online.no Arkitektkontor og arkitekt i Lillehammer Arkitektur. i
Lillehammer med bred kompetanse innenfor arkitektur og prosjektledelse. Utbyggeren Urbanium inviterte i
desember til begrensete konkurranse for byøkologiske boliger i hauskvartalet. Asplan Viaks forslag Habitat
Haus er nå valgt kåret. Skaper din strek levende rom? Vi opplever vekst og søker både Arkitekt og
Arealplanlegger.
Kontakt og postadresse Rødberg FRIIS Arkitekter AS Sentrum 11, 3630 Rødberg Tlf.: 32 74 15 94 Mob.: 970
62 611

