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Agora
-
Agora är benämningen av rum på torg i 
antika grekiska städer. De användes som 
marknadsplats eller allmän mötesplats. Agoras 
yttre begränsning utgjordes av ett antal stoa, det 
vill säga en lång täckt arkad, i vilken man kunde 
promenera eller stå i skugga under dagens 
varma timmar (wikipedia).
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Agora
-
Agora är en rumslig installation inspirerad av det 
antika grekiska arkitekturkonceptet av ett öppet 
utrymme avgränsat av vertikala element med 
åtkomst från olika punkter. En plats att träffas, 
prata, diskutera, läsa ... eller bara sitta.

Besökaren kommer att känna nyfikenheten 
att gå in i någon av de många dörrarna och 
uppleva utrymmet som flyter mellan delarna. 
Läckra färger gör installationen till en eye-
catcher för torget och ger en lekfull känsla 
eftersom den visar glädjen över evenemanget.

Proportionerna och den rena geometrin hänger 
samman med konserthuset i stil av nordisk 
klassicism. Måtten är baserade i en 45 cm-
modul (storlek för en sittplats). De livliga färgerna 
står i kontrast till befintliga material som belyser 
torget och fasaden.
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Modulariteten i 
delarna förbinder 
industrialiseringsprocesserna 
med vardagen.
Ett exempel på hur 
metallindustristandarder 
kan skapa ett bättre liv 
för medborgare genom 
kreativitet.

Den bästa återvinningen är 
att använda om och om igen.
Denna modul kan flyttas från 
plats till plats i staden. Torg, 
parker, busstationer eller 
evenemang som konserter, 
festivaler etc.
Ett temporärt arkitektoniskt 
koncept som kan förändra 
staden.

1- skärning 
(laser/vattenskärare)

2- sventsning 3- färg

Olika färger betyder “alla 
är välkomna”, ett ställe 
att träffas i staden.
Glada färger står i 
kontrast till torget och 
kolumnerna, och belyser 
den klassiska arkitekturen 
men även ser till 
framtiden.

Kopplingen med platsen 
är baserad i Agora-
konceptet, inspirerat av 
den klassiska arkitekturen  
i Ivar Tengboms fasad.
Proportioner och ren 
geometri är nyckeln i 
antik grekist arkitektur.

Dörrar och arkader definierar 
ett utrymme som kan 
ändras från plats till plats 
(återvinningskoncept), 
men det välkomnar också 
besökaren att komma in 
på platsen, och skapar 
en öppen men intressant 
atmosfär.
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