Anders Lind: CV
Jeg har i mit virke som arkitekt opnået en bred erfaring, både erhvervsmæssigt og
projektmæssigt. Da jeg siden 2012 har arbejdet som selvstændig med et nystartet
visualiserings firma og med eget arkitektfirma har jeg haft ansvaret for at projekterne i den mindre skala blev tegnet og gennemført. Jeg har tidligere siddet på
tegnestue med ansvaret for skitseringen af projekter i den anden ende af skalaen,
med store byplaner i københavns havn -Sluseholmen og Enghave Brygge.
Tilsammen har det givet mig en bred erfaring uden jeg har specialiseret mig i enkelte områder.
Jeg har dog, de sidste par år fået en stor interresse i 3D, både skitsere og visualisere i 3ds max har givet mig nye muligheder og udvikling af min arbejdsmetode
og formidling af arkitekturen.

Erhvervsarbejde og relevant projektarbejde
2014-2012

CAMA-Architects
-Nystartet virksomhed i samarbejde med Claudio Moretti med hovedvægten lagt
på arkitektur-visualiseringer og konkurrencer.

3XA
-Ombygninger, renoveringer. Projektudvikling af lejligheder i eksisterende
bygningsmasse
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2012-2010

Müller Architects, Nyhavn 31b.
PANDORA butikker:
-Skitsering, visualisering og projektering af butikker. Nye udstillings- og salgs
montre, ny møbelserie.
-Eksteriør, interiør af PANDORA butikker i New York, Sidney, Leeds og KBH.
-Visualisering og 3D film i 3ds max af butik.
Noordic Noodle: -Butik for Nordic Noodle i København.

2009-2010

Født og opvokset i Gladsaxe
og student fra Nørre G, bor nu
med kæreste og lille barn på
Vesterbro

Uddannet i 2006 Fra
Kunstakademiets Arkitektskole, afdeling 7 Vejleder Palle
Dyreborg.

Anders Lind. Ark.
Selvstændig med projekter som konkurrencer og sommerhuse og mindre tilbygnin
ger mm.

BauerFredsted Arkitekter.
-Visualiseringer og skitsering af ferieby i Sverige.

2009-2006

Gröning Arkitekter, Hellerup.
Amager Strand: -Skitsering af 2000 m² stort erhvervsbygning
Viderebearbejdning og lokalplansarbejde af SLA’s bebyggelsesplan til
Amager Strand.
Skitsering af boligstang på 3500 m². Planer, snit og facader.
Skitsering af rækkehusbebyggelse
Enghave Brygge: -Skitsering af bebyggelsesplan og lokalplansarbejde af et 250.000m² stort område omkring HCØ. Værket.
I samarbejde med Sjoerd Soeters og By og Havn.
LP-Grunden: -Skitsering og lokalplansarbejde på en bebyggelsesplan
for en udvidelse af Sluseholmen.
Skitsering af boligø N på i alt 11.000 m². Planer, Snit, facader,
Gårdrum, visualiseringer mm.
Skitsering af boligø O på i alt 12.000 m². Planer, Snit, facader,
visualiseringer mm
Parken Multiarena:-Indbudt konkurrence om en ny
multiarena til parken.
LP-Grunden: Skitsering og lokalplansarbejde på en bebyggelsesplan
for en udvidelse af Sluseholmen.

Programmer:
2D:
3D:

Autodesk Autocad
VectorWorks
Revit
3ds Max - Vray
SketchUp - Vray

Adobe cs: InDesign,
Photoshop.
Office:

Word, Powerpoint,
Excel.

