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BAGGRUND
WE Architecture er en ung tegnestue, grundlagt i 2009 af Marc Jay 
og Julie Schmidt-Nielsen. Begge arkitekter har erfaring som pro-
jektledere fra højt profilerede tegnestuer i Danmark og udlandet.

Navnet WE beror på en grundholdning om at arkitektur ikke er et 
resultat af en enkelt persons genistreg. Vi tror på at det bedste 
resultat opstår ved teamwork, både internt, men i lige så høj grad 
gennem en effektiv dialog mellem alle de involverede parter, fra 
bygherre og ingeniører til byggeriets fremtidige brugere.

Tegnestuen har allerede markeret idérigdom og originalitet i flere 
konkurrencer og mindre projekter. WE har gennem det seneste år 
vundet priser i flere internationale konkurrencer. Senest har teg-
nestuen vundet konkurrencen om kulturcenter Mariehøj. Første 
spadestik forventes primo 2012. Desuden har WE architecture 
vundet en pris i kategorien “bedste internationale butiks design” 
ved Shouten Kenchiku design, i Japan, for designet af te butikken 
T-Magi.

WE ønsker at skabe forslag, der opstår gennem en kreativ oversæt-
telse af alle de oplysninger, der kommer fra kontekstens ramme, 
brugernes behov og rumprogrammernes betingelser.

EJERFORHOLD
Virksomheden ejes og drives idag af arkitekt Marc Jay, med arkitekt  
Julie Schmidt-Nielsen som partner. 

MEDARBEJDERE  HOS WE ARCHITECTURE
WE architecture har en gennemsnitlig størrelse på 10 personer. ca. 
halvtreds pct af de ansatte er danske mens resterende er fra andre 
europæiske lande, USA og asien. Det skal sikre en udadskuende 
og international arkitektur der er funderet i en dansk byggetradi-
tion.
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FREMTIDENS RÅDGIVNINGSCENTER FOR KRÆFTRAMTE
De fleste af os har haft kræften på nært hold, enten som patient, 
eller som pårørende. To kræft forløb sjældent er ens, men fælles 
for de ramte familier er ofte frustration, afmagt og mangel på in-
formation.

Gennem kræft rådgivnings centre kan kræftramte møde andre 
mennesker i samme situation og sygdoms forløb. Andre der kan 
bidrage med erfaringer, trøst, omsorg, hjælp. Her kan kræftramte 
få professionel hjælp og viden om sygdomsforløbet.
 
Målet med projektet er at skabe et kræftrådgivningscenter der kan 
rumme en stor forskelligartet gruppe af mennesker, lige fra kræft-
patienter, pårørende og personale, som alle stiller forskellige krav 
til rum, indretning, funktionalitet og ikke mindst atmosfære. Der 
er idag evidens for at veldesignet arkitektur kan være med til at 
påvirke brugernes velvære og hjælpe til en helende proces, fysisk 
og/eller psykisk. Den grundlæggende tanke er ikke at arkitekturen 
alene kan helbrede, men skabe nogle rammer for at tackle syg-
dommen hos patienten og de pårørende.

Arkitekturen i fremtidens nye kræftrådgivningscentre skal vække 
nysgerrighed, være velkommende og åben. Den skal inspirere folk 
til at træde indenfor. En stor udfordring er at tiltrække mennesker 
der normalt vil vælge ikke at opsøge hjælp. Det er derfor vigtigt 
at skabe nogle tilbud der er skræddersyede til alle. Alle brugere 
af huset skal føle sig veltilpasse, afstressede, velkommende og try-
gge. Der skal være rum til sociale aktiviteter, kreativ udfoldelse, 
passiv refleksion, privat samtaler og stille relationer.

KROP OG RUM
For at ovennævnte mål kan nås er det nødvendigt med en holis-
tisk og brugerorienteret arkitektur fra første skitse til det endelige 
produkt. Arkitekturen skal tage afsæt i de kræftramtes oplevelse af 
rum, men også de pårørende og personalets oplevelse skal inklu-
deres i udviklingen af arkitekturen. Helende arkitektur beskæftiger 
sig med flere forskellige påvirknings niveauer, der spænder lige 
fra placeringen af bygningen og bygnings strukturen til detaljer i 
menneskelig skala.
Lys, udsigt, støjniveau, farvevalg, bygnings materialer og kunst 
er alle faktorer der skal tages i betragtning ved udformningen af 
fremtidens rådgivningscentre for kræft.
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