
Glas -
   en gradient mellan   
   det existerande och   
   det icke existerande



Koncept
När du tar på glas är materialet ofta hårt, inte poröst och högst 
närvarande i känseln. Materialet uppfyller den fysikaliska 
funktionen att den definerar ett specifikt rum framför glaset och 
ett annat rum på andra sidan, t ex ett fönster mellan inne och 
ute. Samtidigt skall den uppfylla den transparanta funktionen 
att möjliggöra genomsyn. Den skall alltså inte vara närvarande i 
visuell bemärkelse. Därmed fungerar glas en skiljare men också 
som en gradient mellan det fysikalisk existernade och det visuella 
icke existernade.

Fysikalisk funktion Visuell funktion
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Paviljongen fungerar som ett landskap med skiftande karaktär. 
Beroende på hur man möter paviljongen upplever man 
installationen på olika sätt. Från en solid kub som övergår det 
till en mer transparant karaktär. Upplevelsen av rumsligheter 
övergår från att vara allt tydligare till gradvis avtonande.  
Gränsen mellan inne och ute suddas och samexistensen mellan 
cafeterian och resterande delen av mässan blir högst påtaglig.

Paviljongen har ingen definerad 
fram eller baksida. Beroende på 
hur man bemöter paviljongen 
från mässans olika entréer skiftas 
utformnignen av paviljongen. 
Desiteten mellan modulerna 
övergår frän tätatare till svagere. 

Från vänsta och huvudentréen 
sugs man in i paviljongen för att 
senare mötas av kaffebaren. Därefter 
kan man välja att gå vidare ut till 
mässan eller att kliva upp och 
integrera sig med paviljongen. Väl 
uppe ges möjlighet till översikt över 
resterande delen av mässan, vilket i 
många fall kan vara svårorienterade. 

Flöde genom mässan

Flöde genom paviljongen



Fasader
Det landskapet som installationen formar erbjuder möjligheten 
att gå runt, gå på, gå under och gå in i. Beroende på ens egen 
sinnesstämning kan man välja att sätta sig på olika platser i 
paviljongen. Tätare delar för den som är trött och vill ta en paus 
från stressen, samt öppnare delar för den som vill integrera sig med 
restarande delen av mässan.
För att stärka upplevelsen av gradienter och skitande genomsikt 
genom paviljongen har glasmodulerna placerats i ortogonala led, 
både i xy-planet men också i xyz-planet. 
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Översiktsmöjligheter 
över mässan.

Översiktsmöjligheter 
över mässan.

Förskjutning mellan 
glasmodulerna för att 
kunna definera olika typer 
av rumsligheter men också 
för att skapa utrymmen för 
sittplatser.



Sektioner / Plan
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Sektion 1:100

Sektion 1:100

1. Plats för informationsblad i facken
2. 42” LCD-TV
3. Sittplatser
4. Cafédisk: 2.5 m
5. Kaffemaskin 
6. Kyldisplay
7. Uppläggningsbänk
8. Kyl
9. Extra förvaringsplatser till Cafet

Delar som kan 
befolkas

Delar som inte kan 
befolkas. Kritiska 
momentkrafter 
riskerar att uppstå

Caféområdet
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För att stärka upplevelsen av glas behandlas glaset på 
olika sätt beroende på den del av paviljongen man 
befinner sig på. På de platser/moduler som man kan 
kliva på frostas glasen. Därmed beskriver man zoner på 
det som är tillåtet att gå eller sätta sig på och de zoner 
som man inte får befinna sig i. 

Genom att placera kaffebaren som angivet defineras 
tydligare caféområdet men också möjligheten att 
snabbt kunna köpa sig en kaffe och sedan ut till mässan
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2800 mm
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Konstruktion / Detaljer
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6 mm

6 mm

400 mm

3230  mm

1880  mm
Detlj på infästning mellan 
modulerna

Deforamation i x-led

Deforamation i y-led

Stabil i x-och y-led tillsaman 

Paviljongen är konstruerad på så vis att modulerna tillsammans skapar stabilitet 
då de fästs vid varandra. Då de stär singla och utsätts för horisontella krafter 
riskerar modulerna att deformeras. 
Då modulerna staplas på varandra i vertikalled och med förskjutning i xy-planet  
uppstår allt för stora momentkrafter och konstruktionen riskerar att tilta. Genom 
att utnyttja olika delar av konstruktionen vars krafter riktas i motstatt riktning får 
man ett kraftspel som tar ut varadra och skapar stabilitet då kropparna “lutar mot 
varandra” med stabila infästningspukter.

Glasskivor med glasbalk 
som infästs med muttrar och 
stålstav


