
Ivar Tengboms mästerverk har fått en ny lekkamrat. 
Puls är en paviljong som visar på många av stålets 
fantastiska egenskaper. Stål kan böjas, skäras, 
svetsas och skruvas samman. Det kan användas 
för att skapa komplexa former såväl som raka 
element. Materialets fysiskaliska egenskaper tillåter 
stora spännvidder och utkragningar med liten 
materialåtgång. Det är dessutom robust och håller 
för att monteras ihop och isär många gånger om. 

Puls formas av och minner om platsen den intar. På 
Hötorget råder allt som oftast febril aktivitet i form 
av handel och kultur – stadens puls är här ständigt 
närvarande. Formen speglar aktiviteten innanför 
Konserthusets portar – ljudvågor och rytmer tillåts 
strömma ut genom de blå väggarna.

Trots sin koppling till Hötorget så kan Puls, tack 
vare sin eleganta flexibilitet och mångfunkionalitet, 
inta många olika platser i såväl stad som park 
eller landsbyggd. Byggsystemet kan med enkelhet 
anpassas i storlek, form och funktion genom 
att delar adderas och roteras. Kanske kan den 
agera skateramp eller bouldering-vägg? Kanske 
kan delarna vändas upp och ner och utgöra 
planteringsbäddar för urban odling?

Möjligheterna är oändliga och liksom materialet den 
består av så tror och hoppas vi att Puls kommer att 
få ett långt liv. Förhoppningsvis får den i framtiden 
syskon på andra platser. Kanske får den växa till sig 
och inta en annan, mer permanent, plats och fylla en 
annan, mer permanent funktion.
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Multifunktionell
Puls rymmer trots sin enkla form 
en rad olika funktioner. Här kan 
du söka skydd för regn, hålla ett 
anförande eller bara vara. Här 
kan du vara ensam eller med 
andra – sittandes, liggandes eller 
ståendes.

Modulär
Puls är inte bara en paviljong 
utan flera. Det modulära systemet 
medger frihet och flexibilitet. 
Paviljongen kan byggas ut åt alla 
håll och i olika formationer utan att 
konstruktionen behöver anpassas. 
Precis som ett slags Lego.

Mobil
Puls “legoklossar” är smidiga att 
hantera och monteras snabbt och 
enkelt både ihop och isär. Den 
tyngsta delen väger endast 296 kg 
och hela paviljongen kan packas 
ihop till två paket à 3,8x1,5x0,65 
meter.
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