
TÄVLINGSFÖRSLAG: NARCISSUS

Precis som Narcissus speglar sig i vatten, speg-
lar sig Konserthuset i stålet. Förslaget undersö-
ker relationen mellan den befintliga byggnaden 
och vår tillfälliga installation genom spegling 
och projektion av fasaden och den känneteck-
nande blå färgen.  

Stålets plastiska egenskaper ger en möjlighet 
att kombinera tredimensionalitet, genom präg-
ling och tvådimensionalitet, genom bild och 
färgbearbetning. Vi producerade en tredimen-
sionell topografi genom en digital ljusavläsning 
av en bild på Konserthusets fasad. Topografin 
har använts för att prägla stålytan till en grund 
relief. För att förstärka effekten av fasadens 
spegling och reliefinverkan är stålytan färgad 
blå. 

Installationen består av fyra stålplåtsskivor i 
standarddimensioner som beskärs av figurer 
hämtade från Hötorgets markläggning. Skivor-
na bildar flak som flyter i en och samma nivå. 
Likt en röd matta rullas här en bit av Konsert-
husets fasad ut och välkomnar besökare. 

En uppbruten figur som kan återbrukas genom 
nya formationer bildar ett pussel, i vilken de-
larna kan passas ihop eller separeras beroen-
de på sin kontext. Reliefen av Konserthusets fa-
sad blir en årsring och berättelse om delarnas 
ursprung. Pusselbitarna kan få en ny färg och 
brukas som urbana möbler som samlar och 
håller vatten och därmed även speglar sin nya 
kontext.



Stålplåtskivor, i standard-
dimensioner 3000x1500mm, 
skurna med former inspirerade 
av Hötorgets markläggning 

Pusselbitar som separeras 
och placeras i relation till plat-
sen.

Förslag på placering utanför 
Konserthusets entré under 
Arkitekturgalan 2019.

Möjlighet till återbruk i 
framtida miljöer - genom att 
placera pusselbitarna i nya 
konstellationer och med nya 
färger.
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Teknisk beskrivning

L-profiler bildar den bärande 
stommen. De präglade stålplå-

tarna fästs in i stommen med 
bultar som på ovansidan bild-
ar ytterligare en ornamentik. 
Markens ojämnheter tas upp 
av en gummisko, som träs på 

L-profilen.

Ytan

Stålplåten präglas med ett 
mönster hämtat från Konsert-
husets fasad och målas blå.      
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