MELLAN PELLARNA
Ridån går upp och du gör entré till
kvällens stora arrangement. En enkel
sammansättning, en nätt stålkonstruktion som placeras på Hötorget, framför
Stockholms koncerthus vittnar om att
något håller på att hända bakom ridån.

VISUALISERING

Framför koncerthusets pelargång och
den massiva stentrappan placeras en
konstruktion som nytolkar fasaden på
stålets premiss. Tillsammans med en
lätt, svävande textil skapar strukturen
entré till Arkitekturgalan 2019 och
man lockas till att inta det fantastiska
bakomliggande rummet, genom att dra
tyget åt sidan, eller genom passagen
mellan de två pelargångarna.

PLAN 1:250

DIAGRAM

Trappan, som utgör en naturlig åskådarplats i stadsrummet får en ny roll bakom
gardinen när den nya entrén iscensätter
händelserna på den ena och på den andra sidan av sig.
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PELLARNAS RORELSE 1:50

3000 mm

SEKTION 1:50

STÅLET

:

Entrén till Arkitekturgalan demonstrerar med sin nätta konstruktion några av
stålets mest karaktäristiska egenskaper
– dess bärförmåga och elasticitet.

400 mm

FASAD MOT VASTER 1:50

PLAN 1:50

Åtta tunna stålstänger svajar i vinden
eller vid minsta beröring under en överliggande rektangulär stålprofil. En lätt
textil hänger ned från överliggaren och
avslöjar varenda rörelse i konstruktionen.
Den nya strukturen spelar, med sin speciella tektonik, upp emot koncerthusets
statiska volym som med sin nyklassicistiska fasaduppbyggnad avslöjar en
klar hieraki mellan det bärande och det
som blir buret.

12000 mm
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MATERIAL OCH ÅTERVINNING
B

Konstruktionen är utvecklad som ett
enkelt samlingsset som varken kräver
svetsning eller skruvar, men uteslutande
hålls på plats av materialets spänning
och tyngdkraften.

RESTSTÅL (B)

De tunga socklarna blir skurna med laser utav restmaterial från stålindustrin.
I mitten borras hål till de 3 meter höga,
darrande stålstängerna och strukturen
avslutas med et 12 meter långt rektangulärt standardpprofil med hål i som är
stora nog till att stålstängerna kan vrida
sig i dem. Mellan överliggaren och de
tunga fötterna kommer stålets elasticitet till uttryck. Propertioneringen av
stålelementen gör att konstruktionen
kommer att vara i konstant vibration,
med aldrig vara instabil.
Gardinen är sydd av högreflekterande
nylontyg som i solsken reflekterar ljuset från himmelen och imiterar Koncerthusets blå färg.
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MATERIALBESKRIVNING
VKR PROFIL, 80x80x3 mm, 12 m (A)
STÅLSTÅNG, Ø 40 mm, 3 m (B)
RESTSTÅL FRÅN STÅLINDUSTRIN, 40x40x10 mm (C)
HOGREFLEKTERANDE NYLONTYG (D)
STÅLVAJER, Ø 5 mm (E)

NYLONTYG (D)

Strukturen är utvecklad efter materialens standardmått och kräver minimal
bearbetning, den återanvänder samtidigt som den visar fram och ställer
ut den tunga industrins massiva restprodukter och konsturktionen kan sättas samman på plats.

Mellan Pellarna

