
COREOBS ingen har sina NAMN :P

Från programbeskrvningen, innehåll:;

• 1 st kortfattad beskrivning: Kan behöva se över texterna
• a. Bärande idé: Vad upplever besökaren? Hur förmedlas möjligheten med
stålet? Hur knyter mötesplatsen an till platsen och evenemanget? se över texterna
b. Ev färgsättning
c. Teknisk beskrivning: Saknas 
• 1 st Planritning, skala 1:50
• 1 st Sektion, skala 1:50
• 1 st Information om materialvalet och hur återvunnet/återbrukat stål används
i konstruktionen och/eller hur materialet återvinns/återbrukas efter Arkitekturgalan. Se över texterna
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The Core kom till som en lätt och dynamisk kontrast mot konserthusets 
strikta fasad. Den är en mötesplats som bildar en rumslighet med tydlig 
riktning. Paviljongens lätthet bildas av dess material, stålet, som i an-
dra sammanhang oftast anses hård och strikt. Här påvisas istället dess 
mångsidighet i att skapa böljande, mjuka och lätta former för att elegant 
rama in besökarna. Skalets genomsynlighet ger olika uttryck i och med 
besökarens eller den förbipasserande rörelser förbi/genom paviljongen. 

Beroende på åskådarens placering upplevs både lättheten och tyngden 
av paviljongens figur. Dess ekrar är placerade med ett visst avstånd som 
skapar en transparens för att inte konkurera med konserthusets närvaro 
såväl utanför som i paviljongen. Transparansen i det yttre skalet lock-
ar in besökare såväl som förbipasserande att uppleva det inre höljets 
mysteri. Formens elegans bildar trots sin öppenhet en böljande rumslig-
het som omsluter och förnimmar en om att befinna sig i en inbjudande 

beskyddande kärna. Core inbjuder besökare till att mötas, sitta ned, luta 
sig, betrakta, uppleva och, om man så vill, avskärma sig. 
Dess närvaro kommer att sätta prägel på Arkitekturgalans kväll, då Kon-
serthusets gäster kommer att inbjudas till att mötas och mingla.
Vår idé är helt enkelt att förgylla och understryka Konserthuset och 
Hötorgets distinkta identitet. 
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Plan skala 1:50

Sektion skala 1:50

Utifrån måtten fann vi geome-
triens mittpunkt som en central 
kärna i konceptet

Mittpunkten i måtten i progra-
mets tillåtna rymd identfiera-
des pragmatiskt

Utifrån de centrala punkterna 
tillskapades en mer dynamisk 
form inom de givna ramarna 

Utifrån den dynamiska formen 
fann vi utsiktpunkter, entréer 
och de viktiga delarna i kon-
trasten till konserthuset 

Utifrån denna analys uppstod 
den form som blev kärnan i 
förslaget Core
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ÅTERANVÄNDNING/ÅTERBRUK
Här finns en möjlighet till upcycling! Armeringsjärnen, som används som 
ekrar, kan vara återanvända, och kan även efter paviljongens livslängd 
användas i annat syfte. Likaså kan stenblocken, som utformar sittplatser, 
användas igen. Att föredra vore hursomhelst att paviljongen i sin helhet 
finner en plats i ett annat stadsmässigt sammanhang.

UTFORMNING
Ca 850 böjda armeringjärn i olika längd med 12mm diameter är det 
främsta materialet. Dessa svetsas ihop och den resulterande stålra-
men spänns fast i sittmöblerna, som består av stenblock, används som 
förankring. Armeringsjärnen sandblästras/behandlas för att uppnå en 
enhetlig, något glansig finish.

BELYSNINGSKONCEPT
Paviljongen belyses från 5 punkter, både ute- och inifrån som riktas mot 
väggarna, som släpper igenom och reflekterar ljuset och bidrar till ett 
större djup. Inifrån kärnan sätts ett extra starkt ljus som riktas uppåt i 
hålet mot himmelen, för att förstärka kärnpunkten.

Fasad kortsida skala 1:50

Fasad långsida skala 1:50

Diagram med funktioner

Material: armeringsjärn och stenblock

BelysningsconceptMöbleringsidé med infästningspunkter

Ingång

IngångFri siktlinje

Rundgång
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