
Pelare av bästa (be)slag

Genom att bygga med byggbeslagsinspirerade moduler skapas form på ett sporadiskt men ändå strukturerat 
sätt. Den vertikala strukturen söker inspiration i Konserthusets pelare och hur de satts samman av 
moduler av stenar. I modulkonstruktionen lämnas dock skarvarna och skruvarna mer synliga - en hint 
till att evenemangets deltagare sysslar med byggnadskonst. Konstruktionen stegrar i höjd för att skapa en 
inbjudande gest till galans gäster. De prismaliknande strukturen fungerar även för att reflektera ljus på ett 
sätt passande en festlig tillställning. 

Efter att galan är över kan modulerna plockas isär och användas var för sig i andra projekt. Föreslaget här är 
konstruktioner på bord och bänkar, men det finns många fler möjligheter. Modulerna kan doneras till skolor 
och kan med fördel målas i olika färger. Genom att modulernas storlek har begränsats har jag också en 
förhoppning om att fler av modulerna ska gå att utvinna ur rester från annan produktion.
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Modulerna konstrueras ur 2mm stålplåt som tack vare sin nätta 
storlek förhoppningsvis kan komma från återvunnet material. För-
delaktigt är om plåten är rostfri, men även icke-rostfria plåtar 
går bra men för användning efter galan bör de behandlas/lackas 
för att inte rosta - så de går att använda så länge som möjligt.

Som nämnt i beskrivningen på första sidan går modulerna att an-
vända i flera projekt och kan nyttja andra spillmaterial från 
t.ex. träindustrin för att skapa en möbelkollektion. Om arbets-
kraft för att skapa möbelkollektionen saknas kan de också som 
sagt doneras till skolor där unga kan använda de i träslöjden för 
att skapa efter sin egen fantasi. De fungerar också till viss 
grad som enklare hyllor, dels direkt monterade på väggen (om än 
lite kantiga och kanske farliga) och dels två monterade med en 
liten planka fastskruvad mellan de. Hålen som finns i modulerna 
är tänkt att även underlätta detta fortsatta skapande.
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Produktionsexempel

Fortsatt användningsområde: Bord Fortsatt användningsområde: Bänk
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