Lyssna till din stad
I dagens samhälle är vi bra på att föra hornet till munnen men när tog vi det senast till örat för att lyssna?
Med entrén till Arkitekturgalan 2019 öppnar vi upp för samtal mellan Stockholm, branschen och befolkningen. Vad är
branschens fokus, hur tänker vi på miljö och återvinning och vad funderar gemene man på? Med sitt exceptionellt
centrala läge kan entrén bli en plattform och en plats för dialog, inte bara för de inbjudna utan även för de som kanske
inte alltid kommer till tals. Med två konformade horn vars form amplifierar tillika koncentrerar ljud ges besökaren
möjlighet att tala till men framför allt, lyssna till sin stad.
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Struktur

Enkel grundläggning

Snabb montering

100% Återvunnen

Ett enkelt ramverk av fyrkantsrör placeras på marken och täcks sedan
in i 1mm plåt vilken fästs med popnitar. Fack för kassetterna ställs på
plats i ramverket.

De färdigsvetsade kassetterna anländer på lastbil och lyfts in i sina fack
med hjälp av kran. Kassetterna fästs i varandra med bult på en fläns i
konens underkant.

Att entrén konstruerats av 100% återvunnen metall som efter
nedmontering återvinns igen kommuniceras utanför entrén. Här ges
även möjlighet att beskriva metallens kretslopp. Att så pass mycket
som 40% av världens metall är återvunnen vet nog inte många om.

Tala

Lyssna

Hitta

Var och hur når du ut genom dagens brus och vad vill du prata om?
Under dagen ges möjligheten för vem som helst att säga sitt till
allmänheten och tala om sina brinnande ämnen angående staden,
vid Stockholm största talarhorn!

Hur får du branschledare samt politiker att lyssna på dig och det du
har att säga om miljö och arkitektur? Vid utvalda tider under dagen
finns inflytelserika personer på plats för att diskutera och lyssna,
vid Stockholms största hörhorn!

De två konformade hornen fungerar även som mer än hör- och
talarhorn. Dess triangulära form bildar visuellt två pilar som leder
besökaren in i Konserthuset under dagen och kvällen.
Låt pilarna visa vägen!

Koncept
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Plan

875

3000

5250

2500

Möjlig placering av trappa

Sektion

13500

3500

Allmänt:
Konstruktion i 5mm stålplåt uppdelad i 14 kassetter. Om budget tillåter, lackerade i PMS 178 enligt Sveriges Arkitekters grafiska profil.
Golv i durkplåt (galler), oberoende av snö och regn samt garanterat halksäker. Belysning under durkplåten.
Skala 1:50 (mått i mm)
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