Portalen medlar mellan torgets snedställda
stenmönster och konserthusets frontala kolonnad.
Dess geometri är uppbyggd av samma grundelement
som torgets vågor: en fjärdedels cirkel inskriven i en
kvadrat och en 45-gradig snedställning. Förslaget är
starkt rotat i platsen och omgivningen men uppnår
en skulptural självständighet som tillåter en öppen
användning på en ny plats senare.
Tunna ark av återvunnen planplåt (6mm) skärs
ut med stor exakthet och då materialet böjs och
sammanfogas uppnås hög hållfasthet och styvhet.
Stålets unika möjligheter som precisionsmaterial
utnyttjas maximalt. Sjokens papperslika tunnhet
kontrasteras av de konvexa och konkava formernas
illusoriska massivitet. På så sätt förmår paviljongen att
anspela på både granitkolonnernas massivitet och den
blå putsytans sköra uppenbarelse.

I likhet med Milles Orfeusgrupp och konserthuset
självt står paviljongen på ett podium som tar
formen av en tillfällig utvidgning av den berömda
entrétrappan, men tillverkad av stål. Färgen skapar
en lugn men tydlig identitet, grundad såväl i
Konserthusets unika färgsättning som Stockholms
berömda gul-orangea färgpalett.
Konstruktionen är enkel i sitt koncept men komplex
och mångtydig i sin upplevelse. Tre typer av plana
stålplåtar skärs till enligt ett precist skärschema, och
böjs till enkelkrökta ytor som tecknar delar av en
cylinder. Totalt skapas åtta välvda stålplåtar. Dessa
svetsas samman två och två enligt bifogat schema
till fyra stycken pelar-/takelement som lackeras och
sedan transporteras till platsen. På plats sammanfogas
de fyra delarna med bultar längs takets åsar. Formens
övergripande anslag och tydlighet medger anpassning

i mått, dimensionering och produktionssätt för att
kunna framställas på mest kostnadseffektiva sätt.
I plan har cirkelsegmenten samma riktning som
torgets mönster men i sektion är de roterade 90
grader, vilket gör att takprofilens vågor framträder
som golvmönstret men förkroppsligat i tre
dimensioner.
Under arkitekturgalan skapar portalen en festlig
inramning till entrén och bildar små väderskyddade
nischer i olika riktningar. Efter galan kan portalen
demonteras till dess fyra beståndsdelar och
transporteras till en annan plats för ny användning,
antingen i sin helhet eller som separata delar till
skilda platser. Delarna kan exempelvis bli två
busstationer, väderskydd eller en hel lekskulptur.
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Material: Varmvalsad plåt S355J2+N, tjocklek 6mm
(mått anpassas efter lämplig produktionsmetod och vice versa)

1. Skärning på fabrik (8 plåtar, 3 typer)

Elevation 1:100
Kvartscirkel i plan

Takås

Kvartscirkel i sektion

Geometriplan 1:100
2. Böjning av plåtelement på fabrik (R = 1600)

3. Svetsning och lackering på fabrik

4. Montage på plats med skruvförband längs med åsarna

Sektion 1:50
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Isometrisk projektion parallellt med takåsarna

Plan 1:50

Isometrisk projektion parallellt mot takåsarna
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