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Uddannelse
Kunstakademiets Arkitektskole, 2000-2006
Byggetekniker, Byggeteknisk højskole, 2000
Prak k som byggeleder, MT Højgaard, 1999
Matema sk student, Roskilde Amtsgymnasium, 1995

Speciale:
Krea v proces, formgivning, bæredyg ghed og projektering.

Kompetencer
Mads har en uortodoks lgang l faget og søger sin inspira on så bredt som muligt, han har en bred faglighed, som spænder fra industrielt design l større byggerier og byrum. Han har gennem sit arbejde med at skabe boliger l private bygherrer opbygget evnen l
finde essensen af bygherrens ønsker og ud fra de e skabe innova v og funk onel arkitektur.
Som konkurrenceansvarlig er der skabt prisvindende projekter gennem ideudvikling i teams og sparring med forskellige faggrupper.
Mads har stor erfaring med at 3D-projektere komplicerede bygningsdetaljer og har et bredt kendskab l teknologi og materialer. Han
har med egen virksomhed realiseret flere byggerier med ansvar for hele forløbet, fra skitsefase l projektering, udførelse og lsyn.
Mads har høstet bred anerkendelse for sit arbejde allerede som studerende i form af præmieringer, legater og publiceringer.

Tegnestuen LAWA - etableret af Mads Lützen & Mads Windfeldt i 2012
Konkurrenceforslag l redningss ge, 2012, under bedømmelse
Konkurrenceforslag l pavilioner i Stockholm, 2013 under bedømmelse
Pileager, udbygning l sommerhus, 2012, under myndighedsbehandling
Udvidelse af Dybbølsbro, 2012, igangværende

LOS Arkitekter -etableret af Mads Lützen i 2009
Sommerhus Veddinge Bakker, opført 2006
Renovering og indretning af lejlighed på Nørrebro, opført 2009
Ombygning og udvidelse af enfamiliehus i Tårnby, under opførelse
Sommerhus i Rågeleje, under myndighedsbehandling
Ombygning og udvidelse af enfamiliehus i Reerslev, igangværende

Professionel erfaring - udvalgte eksempler
Bystrup Arkitekter: 2006 - 2009

Skitserende og projekterende arkitekt med idéudvikling, formgivning, design og konkurrenceansvar som hoved områder.
Konkurrencer:
Byrum Ørestad syd: 1. præmie i åben, interna onal konkurrence
Täby Torg, Sverige: 3. præmie i åben, interna onal konkurrence
Krematorium i Ves old, Norge: 3. præmie i åben, interna onal konkurrence
Teglværksbroen, København: 1. præmie i indbudt konkurrence
Bro Over Inderhavnen, København: 1. præmie i indbudt konkurrence
Bro Over Odense Kanal: 1. præmie i indbudt konkurrence
Industrielt design:
Design og udvikling af LP Nest for Louis Poulsen: sat i produk on
Design og udvikling af højspændingsmaster for Energinet: sat i produk on

Øvrige ansættelser
Kvorning Design, projektansæ else
Dorte Mandrup Arkitekter, studijob
Smith, Hammer og Lassen Arkitekter, studiejob
COBE Arkitekter, prak k

Udmærkelser og præmieringer:
Kulturhus i betonelementer, for Betonelement-Foreningen: 1. præmie, Konkurrence for arkitektstuderende.
Bolig og repræsenta on for den norske ambassadør: Hædrende omtale i åben, interna onal konkurrence.
“Drømme boliger i København”, udskrevet af Copenhagen X: 2. præmie i idékonkurrence.
De mest lovende arkitekter under 40 år, Plaza Magazine, Sverige: Kåret som nr. 31 i Norden.
Bauwelt Preis, Tyskland: Blandt de 9 nominerede.
Hugo Evers & Co.´s legat

