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SITUATIONSPLAN SKALA 1:400  Tillbyggnaden böjer för att hela byggnadskomplexet skall öppna upp mot mot skulpturparken, Kunskapsstråket och staden

CORTENKANTAT
skulpturparkens nya sten-
mjölsbelagda gångvägar 
knyter an till tillbygganden

BELYSNINGSPOLLARE
i corten längs skulptur-
parkens nya smalare gångar

UPPLJUS I TRÄDEN
ger en attraktiv rumsbild 
nattetid i skulpturparken

UPPLYSTA SKULPTURER
skulpturparken stänger aldrig

foajén som butik
fast bokhylla och bord komplet-
teras med mobila displayer

foajén till fest
foajén blir en mycket speciell 
lokal för en unik mindre middag

process
Sexton förslag har analyserats i fysisk modell, ett har passerat. 
Skissmodeller för inplacering i situationsmodell skala 1:200

foajén vid vernissage
butiken kan fortsatt hålla öppet i 
komprimerat läge

foajén för en soaré
foajésoarén syns i staden och 
kan kombineras med mat & dryck

högt isolervärde 
i vägg och hög 
upplevd transparens 
trots modest faktisk 
fönsterarea

schaktmassor 
används lokalt 
för att skulptera 
terrängen

Från Ragnar Josephsons idé till ett arkiv för skisser, har Skissernas Museum steg för steg tagit form 
på ett häpnadsväckande sätt. Byggnadsmässigt är anslaget additivt - museets kluster av byggnader 
från olika tider och ideal illustrerar dess framväxtprocess och är en stark bärare av dess identitet. 

Dagens öppnare skulpturpark innebär att Westmans idé om en sluten trädgård har övergivits, men 
samtidigt att en av Westmans ursprungliga idéer nu på ett mycket naturligt sätt kan återupplivas.
Westmans första skisser visar en entrésekvens utformad som en vandring ända från det nuvarande 
Kunskapsstråket, på en stig genom park och skulpturträdgård till huvudentrén och vidare in i museet, 
på ungefär den plats där entréaxeln idag tydligt klargörs av spången i Svenska Salen. En sidoentré 
mot Finngatan visade sig nödvändig och raskt blev sidoentrén huvudentré för hela anläggningen. 
I och med att parken nu öppnats upp har en stark diagonal etablerats mellan Finngatan och 
gatukorsningen vid Biskopshuset, varifrån Skissernas Museum upplevs som massivt, slutet och 
blickande åt ett annat håll. Samtidigt är korsningens smältdegel en vinnande entré till museiparken, 
som också stämmer tämligen väl med Westmans intention av entrésekvens genom park.

Förslagets krökta byggnadskroppar innebär en naturlig anpassning till den öppna parkens förändrade 
sammanhang. Museets nya ansikte vänds mot parkentrén vid Biskopsgatan, tillägget böjer av, släpper 
taget om Finngatan och låter parken flyta fram med samtliga träd i behåll. En markerad entrévolym 
vänd mot parken får en tydlig entré, placerad för att radera behovet av sidoentré och återupprätta 
den status Svenska salens entréaxel en gång var ämnad. Det faktum att alla kan anlända längs 
huvudaxeln knyter arkitekturen till museiupplevelsen, även för skolklasser och rullstolsbundna. Vi 
föreslår också två potentiella framtida grepp för att axeln skall tränga djupt in i museets historiska 
lager och i samma slag skapa direktkontakt mellan entré och en framtida överglasad skulpturgård. 

Tillbyggnadens återhållna volymspel i cortenstål är avvägt att hantera både Biskopshusets röda tegel 
och Svenska salens brädformade betong, men kontrasterar samtidigt mot dessa genom sin skarp-
skurna detaljering. Corten utstrålar en unik materialitet som förändras över tid och som har gäckat 
konstnärer alltsedan det uppfanns. Museets karakteristiska salongshängning aviseras mot stadsrum-
met i fasadens fönstermotiv; denna typ av fenestrering är ett effektivt sätt att få fram monolitiskt skulp-
turala kvaliteter i byggnadskropparna och samtidigt skänka dem transparens, utan att glasytan blir så 
stor att detaljeringen berövar glaset dess immaterialitet. Här kan rutorna konsekvent hållas odelade, 
av en mycket transparent glastyp och med dolda profiler. Dagtid blir intrycket ett radikalt möte mellan 
cortenets kraftfullhet och glasets upplevda skörhet, nattetid en komposition av ljus. 

För att transparensen skall upplevas exteriört behövs öppna rum interiört och genomblickar genom 
byggnadskropparna. Den sju meter höga foajén avtecknar sig som en friliggande volym mot West-
mans betongvägg och får med sin höjd fönsteröppningar i alla väderstreck mot motiven utanför av 
park, betongvägg, trädkronor och himmel. Den befintliga entrévolymen är en förutsättning för att 
foajéns ateljéliknande rum skall få en okonstlad distans till betongväggen. Den låga, brädformade 
volymen har stor potential och kan renodlad till uttrycket komma till sin rätt i sitt nya sammanhang. Här 
får receptionen och butikens fasta hyllmetrar ett hem, för att med mobila enheter expandera ut i det 
höga foajérummet när detta inte används för soaré, vernissage, middag eller något annat.

Restaurangen – ett brasserie i park – skjuter längre ut, med ett panorama från trädgården, över Bis-
kopshuset, Kunskapsstråket och skulpturparken, ända upp till entréplatsen.Trädgårdsrummet i söder 
omsluts av byggnadens mjuka krökning, Celsings fasad och en rumsbildande häck. Detta blir det 
första trädgårdsrummet i den sekvens av trädgårdsrum som campusplanens nya stråk kommer skära 
genom över Hyphoff och kan rätt utformat konkurrera med Botan om picknickandet i maj.

Med detta tillägg av en fri och okomplicerad arkitekturupplevelse i två stora ateljéliknande rum ute i 
skulpturparken, med en otvetydig entré och en riktning anpassad till platsen, kan Skissernas Museum 
bli den kreativa mötesplats för studenter, konstälskare och forskare som det borde vara.

LANDSKAPET
Skulpturparken har stor potential. Gräsytorna och de stora träden 
är redan ett kraftfullt motiv, där museet för konstnärlig process och 
offentlig konst, genom sina utplacerade skulpturer idag verkar som 
katalysator för ett fantastiskt möte mellan människa och park. Gör 
man upp med några svagheter, som att museiplatsens rätvinkliga 
platå inte samspelar med parken, att gräsytan vid Celsings fasad är 
alltför öppen för att kunna ges en egen atmosfär i konkurrens med 
det kraftfulla parkmotivet, att parkgångarnas bredd gör att gräsytorna 
inte läses ihop och att de låga slanstaketen vid kunskapsstråket 
varken är rumsdefinierande eller håller en nivå som samspelar med 
skulpturerna, kan parkupplevelsen lyftas än mycket högre.

Förslagets skulpturpark omfamnas och definieras av avenbokshäckar 
i olika höjder, från knähöga vid kunskapsstråket där stor visuell 

kontakt är värdefull, till höga, tydligt rumsbildande häckar mot 
parkeringen i norr och leveransvägen i söder. Den nya museiplatsen 
integreras med de nya smalare cortenkantade stenmjölsgångarna 
på att sätt som får gräsytorna ända upp till byggnadens krökta 
fasad vid Finngatan att läsas ihop till en stor, sammanhängande 
yta. Byggnaden formar tillsammans med uteserveringen, Celsings 
fasad och en ny tät och hög häck ett omslutet nytt trädgårdsrum med 
gradänger och en grässlänt mot en scen i söderläge. Konkurrensen 
mellan detta rum och parken lugnas samtidigt som det öppnar sig 
mot campusplanens nya stråk. Trädgården kan ges en egen identitet 
med exempelvis äppelträd och bli till en ny oas i staden.

Flera punkter här är potentiella förändringar; de direkt förknippade 
med tillbyggnadsförslaget är den nya entréplatsen och trädgården.
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FOAJÉN är mötesplatsen i skärningen mellan restaurang och museum, en multifunktionshall i staden. FASADSNITT SKALA 1:20

PLAN SKALA 1:100  Närkontakt med parken, utsikt och genomsikt

SEKTION AA SKALA 1:200          Tillägget etablerar en tydlig relation till både Svenska salen och skulpturparken

FASAD MOT FINNGATAN SKALA 1:200  Foajévolymen markerar en närvaro vid Finngatan, böjer av för att öppna mot parken och koppla Finngatan starkt till korsningen Biskopsgatan/Kunskapsstråket

SEKTION BB SKALA 1:200  En ny omsluten trädgård formas i söderläge

RESTAURANGKÖKET
Den öppna baren ger restauratören en flexibel fördelning av areor mellan matsal och kök. 
Förutom dryckeshantering finns här kallskänk med charkuterier, ost, tapas, smörrebröd, 
dessertstation och caféservering. Lösningen är också idealisk för självservering vid lunchtid.

Tillagningskök och biytor är planerade för en modern restaurang med ett flödesorienterat 
produktionskök, en yteffektiv diskstation och erforderliga personalutrymmen. För sänkta 
kostnader och stor flexibilitet har köket planerats med ett minimum av fasta väggar, dörrar 
och installationer. Torrförvaring i öppna och slutna hyllor istället för i separat rum samt kyl- 
och frysskåp istället för i kyl- och frysrum, ger ett mindre kök med bättre förutsättningar att 
klara myndighetskrav på åtskild livsmedelshantering. Köksflödet är planerat så att personal 
inte korsar produktionsyta och råvaror kan packas upp och stuvas avskilt. ”Blast chill” samt 
kylda och varma förvaringsenheter för varje måltids utbud och porslinsbehov, placeras under 
arbetsbänk. Serveringslucka mot matsal undviker att tillagad mat krockar med disk. Sopor 
förvaras i stora standardkärl i kylt soprum och rullas ut via ramp.

RESTAURANGEN

FOAJÉN OCH BUTIKEN
Foajén blir naturligt indelad av sina två dramatiskt 
olika rumshöjder i ett och samma rum. Receptionen 
och museibutikens bokhylla bildar fond till det stora 
höga rummet. Den befintliga volymens glasparti 
byts mot en enda ruta, alla betongytor rensas från 
gips och färg så att Svenska salens betongvägg 
läses ihop utifrån och in i sin rättframma nakenhet; 
foajérummet med sina högt sittande fönster visar 
betongens exteriör och interiör samtidigt.

Det höga rummet avlastas från all fast inredning och 
skulpturparken, museibyggnaderna, trädkronorna 
och himlen blir ett sceneri för olika händelser. När 
museet stängt och butikens lättare sortiment rullats 
tillbaka in i betongvolymen, omvandlas rummet till 
en multifunktionshall mitt i parken. Foajén blir en 
mötesplats i staden.

Restaurangen är placerad för att få maximal parkkontakt och 
en naturlig koppling till museet, men ändå kännas självständig 
och avskild med ett eget sydvänt trädgårdsrum. På så sätt kan 
den bygga sin egen identitet samtidigt som gäster spiller över 
från restaurang till museum och vice versa – verksamheterna 
korsbefruktar varandra. Utformad utifrån bilden av ett modernt 
brasseri, en levande restaurangtyp som i 1800-talets Paris blev 
till en populär mötesplats för konstnärer, artister och författare, 
är den kontinental och varm med nära barsittning, såsom är 
fint exemplifierat i Café Operas Bakficka. Brasseriet är idealt 
som ombytlig mötesplats – söndagsbrunch, dagens lunch, à la 
cartemiddag eller bar – dess allsidighet inbjuder till allt från en 
kaffe i solen till disputationsmiddag i foajén.
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