PORTAL VITRUVIUS

1) KLASSISKA MÅTT

Konserthusets klassiska
arkitektur har sitt ursprung
i Vitruvius proportioner
och geometrier.

2) LÄTT & FLYTTBAR

Portalen lyfts enkelt på
plats i två delar. Vikten
gör det möjligt att bära
den för hand.

3) LITET FOTAVTRYCK

Portalen är respektfull mot
den känsliga platsen. Den
tar lite yta i anspråk och
skymmer inte Tengboms
mästerverk.

4) HÅL = FÖRDELAR

PORTAL VITRUVIUS
- en hyllning till arkitekturens fader Vitruvius var en romersk arkitekt
och ingenjör som levde omkring
Kristi födelse. Han lade grunden
till dagens arkitektur, inte
minst genom beskrivningar av
människans proportioner i samspel
med geometrier.
1500 år senare tecknade da
Vinci ”Den vitruvianska mannen”
som kom att bli ett av hans
mest kända verk. Skissen följer
Vitruvius förklaringsmodeller
och visar kroppens proportioner
i förhållande till cirkeln och
kvadraten.
Ytterligare 500 år senare är det
Arkitekturgala på Konserthuset
i Stockholm. Som ett smycke till
galakvällen möts gästerna av två
glimrande ringar som formar en
portal. Gå in och sträck ut både
armar och ben. Som en hyllning till
arkitekturens fader!

GALA

Rulla ut röda mattan
och låt gästerna passera
genom portalen.
En suverän ram för fotografering!

STUDENT

Vuxenlivet börjar på
andra sidan portalen.
Spring ut och omfamna
friheten!

BRÖLLOP

Vem vill inte gifta sig
inuti två stora ringar?
Perfekt för vigsel ute i
naturen.

IDROTT

Sugen på att lira boll?
Tröttnar du på att spela
på ett mål kan portalen
dras isär till två. Pax för
den runda!

ODLING

Murgröna eller tomater?
Låt växterna klättra längs
perforeringen. Plötsligt
har du en grön portal!

MUSIK

Vägen till Ullevi startar
på en liten scen framför
några få i publiken.
Fråga Håkan Hellström!

Perforeringen underlättar
för montering och gör
konstruktionen lättare.
Det sparar även material,
samt skapar ett ett fint
ljus- och skuggspel.

PORTAL VITRUVIUS
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INNEHÅLL

TEKNISK INFO

- 2 st remsor av 5 mm förzinkad stålplåt
- 6 st popnitar
- 4 st karbinhakar

Totalhöjd: 2084mm
Totalbredd: 2084 mm
Totaldjup: 584 mm
Vikt: 74kg + 53kg

GÖR SÅ HÄR
1) Stansa plåtarna med runda respektive
kvadratiska hål.
2) Stålplåt A rullas ihop till en cirkel. Början
och slutet på remsan överlappas och fästs
med tre popnitar.
Stålplåt B kantbockas till 90 grader på fyra
ställen. Även här överlappas ändarna och
fästs med popnitar.

elevation

sektion

3) Lyft plåtarna på plats. Ställ dem upp med
långsidorna mot varandra. Koppla samman
dem med karbinhakar.
plan1:50

Stålplåtar 1:20
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