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Entréportalen Kasper kombinerar Arkitektur-
galans syfte att lyfta fram god svensk arkitektur 
med att framhäva de inneboende kvaliteterna  
som materialet stål besitter.

Portalen är en tredimensionell manifestation 
av Kasper Salin-plaketten där grundformerna 
framträder i sju stycken delar som placeras på 
en plattform av planplåt. Varje del representerar 
varsitt pris som delas ut på galan. I formerna 
� nns tidigare års prisvinnare namngivna och 
efter mässan ges möjlighet för respektive del att 
demonteras och placeras som en skulptur vid 
respektiva prisvinnande projekt. 
Portalen blir på så vis en “stafettpinne” som 
lever vidare och ges en ny placering efter varje 
års prisutdelning. Som statyer kommer de då att 
påkalla uppmärksamhet till de prisade verken. 

Portalen knyter an till platsen genom att upprepa
kolonnaden på Konserthusets fasad där 
plattformen ges samma höjdnivå som det första 
trappsteget på konserthuset paradtrappa. På 
det sättet blir portalen en naturlig del av att göra 
entré till Arkitekturgalan.

Besökare får via plattformen en historisk 
tillbakablick då de presenteras för goda 
exempel inom svensk arkitektur genom åren. 
För besökaren till Arkitekturgalan kommer 
entréportalen även att fungera som en backdrop 
för den traditionsenliga fotograferingen där 
sponsorer namnges på en av portalens gavlar.
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1. Kasper Salin-priset

2. Prisets geometrier extruderas

    till 7 individuella delar

3. De individuella delarna 
    placeras som sju stycken
    skulpturer på en samman-
    hängdande plattform

   Plattformen förses med  
   justerbara ben och anpassas 
   till platsens topogra� 
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MATERIAL

Entréportalen är delvis uppbyggd med 
återbrukat stål genom vanligt förekommande 
stålpro� ler som direkt kan plockas via återbruk 
från byggproduktion eller liknande. Delvis 
används även återvunnet stål, då främst i de 
tjocka planplåtarna i plattformen, där en stor 
enhetlig yta efterfrågas.

Stålet är tänkt att visas i sitt råa originalytskikt, 
för att framhålla stålets grundtextur och visa på 
en stor diversitet inom materialet. Vissa ytor är 
tänkta att klarlackas för att erhålla bästa möjliga 
glans och re� ektion med bibehållen upplevelse 
av den vackra skimrande råytan. 

Svetsad planplåt med raster som 
beskriver vinnare av Guldstolen.

Bultade varmformade hålpro� ler 
med tryck som beskriver vinnare av 
Kritikerpriset.

Varmvalsad bandplåt med vinnare 
av Bostadspriset ingraverat. 

En plan gjuten skiva av stål med 
vinnare av Kasper Salin-priset 
ingjutet. 

Sammansvetsade stålrör med 
vinnare av planpriset ingraverat.

Varmvalsad stång med 
vinkelformad pro� l med tryck som 
beskriver vinnare av Sienapriset.

Planplåt med ram av 
sammansvetsade balkar i UPE-
pro� l med vinnare av Villapriset 
rasterat.


