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JURYNS UTLÅTANDE, STEG 1

Juryns utlåtande för första delen av tävlingsprocessen

Stockholms stad genom Fastighetsnämnden inbjöd i
mars 2013 till en arkitekttävling för att utforma en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall på Södra Djurgården
i Stockholm.
Tävlingen anordnas i enlighet med LOU och i samråd
med Sveriges Arkitekter.
Tävlingens syfte är att få fram ett högkvalitativt förslag
som ska användas för detaljplanearbete och genomförande.
DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna
arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande:
4

• Snøhetta – Jorunn Sannes – Greger Ulf Nilsson
• Wingårdhs – Ingegerd Råman – Claes Söderqvist –
Petter Hauffman
• Lundgard & Tranberg – Charlotte Sabroe – Finn
Reinbothe
• Kengo Kuma & Ass – Belatchewark – Sweco –
Ulrika Wärmling
• Petra Gipp – Ulf Nordfjell – Sune Nordgren
INLÄMNADE FÖRSLAG
• Avtryck
• ArtYard
• Så mycket som möjligt
• Grace
• Carl Fredriks Plats

JURY
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen
bestod av:
•
•
•
•
•
•
•

Juan Copovi-Mena, Fastighetskontoret
Karolina Keyzer, Stadsbyggnadskontoret
Pia Krensler, Trafikkontoret
Pontus Werlinder, Fastighetskontoret
Mårten Castenfors, Liljevalchs
Carmen Izquierdo utsedd av Sveriges Arkitekter
Lukas Thiel utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson Arkitekt SAR/
MSA, Sveriges Arkitekter
TÄVLINGSUPPGIFTEN
Uppdragets främsta syfte var att få fram ett förslag på
hur Liljevalchs konsthall kan byggas till samt anpassning av befintliga funktioner i huvudbyggnaden och
redovisning av hur koppling mellan den befintliga anläggningen och den föreslagna tillbyggnaden kan ske.
Saknade eller bristfälliga funktioner ska kunna rymmas
i tillbyggnaden alternativt ändras i huvudbyggnaden
och skapa nya samband så att helheten för anläggningen blir bättre.
Konsthallens omgivning har förändrats och kommer
att förändras på sikt. I omgivningarna, främst väster
om Liljevalchs där det idag finns parkeringsplatser,
kommer det i framtiden att ske stora omdaningar. Här
skulle förslagen visa hur man förhållit sig till denna
utveckling och redovisa hur tillbyggnaden kan infogas i
och berika stadsdelen.

JURYNS SAMANFATTNING STEG 1
Efter bedömning av de inkomna förslagen i steg 1
för en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall har juryn
kommit fram till följande:
Alla förslag har i viss mån löst tävlingsuppgiften utifrån de förutsättningar man haft från programmet. De
lämnade förslagen har med sina kreativa lösningar
givit juryn och projektet värdefulla insikter som inte
tidigare varit möjliga att förutse i sin helhet.
Juryn har fått en djupare förståelse över uppgiftens
komplexitet och svårigheter och har noga genomlyst
alla aspekter och sett alla de fantastiska möjligheter
som finns i förslagen. Lösningarna har dock inte varit
helt genomförbara.
Tävlingsförslagen visar att när man uppfyller
ytkraven i programmet samt hanterar teknik som
inlastning och logistik och samtidigt presenterar den

högsta kvalitet i den arkitektoniska gestaltningen ger
detta konsekvenser som inte är helt förenliga.
De presenterade förslagen visar att tillbyggnadens
volym blir väldigt stor och dominerande och att
budgetramarna överskrids i samtliga förslag. Inget av detta kan sägas vara förenligt med projektets
intentioner.
Juryn rekommenderar därför att arrangören att göra
en omtävlan med samtliga förslagsställare.
Ett nytt tävlingsprogram kommer att utarbetas med
nya förutsättningar baserat på de väldigt värdefulla
insikter man fått i tävlingens första skede och som de
tävlande bidragit till.
Juryn tar härmed ansvar för projektets genomförande och hyser det största förtroende att resultatet blir
det moderna Liljevalchs som har ökad kapacitet och
samtidigt tar hänsyn till de mycket stora kulturhistoriska värdena.

Juryns omdömen steg 1:
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AVTRYCK
Förslagsställare:
Petra Gipp Arkitektur genom
Petra Gipp
Landskap: Ulf Nordfjell, Ramböll
Konst: Sune Nordgren
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Ett tidlöst förslag där temat är
avtryck och som med en lågmäld
men stor volym tar plats i stadsrummet.
Den föreslagna byggnaden är
sluten med få utblickar. Detaljer
som trappor och konstruktionsdelar får en grafisk och tydlig effekt
i gestaltningen.
Volymen är en monolit med ett
litet avstånd till befintlig konsthall. Mellan det nya och gamla
bildas ett trångt gårdsrum som kan
bli svårt att använda – mer som ett
blickfång för de rum som vetter
mot gården. De föreslagna tallarna
känns aparta i sammanhanget och
bedöms inte kunna fungera.
Förslaget har ett mycket väl gestaltat entrérum som leder vidare
till en logisk vandring i anläggningen med fina rumssekvenser.
Byggnaden blir ett konstverk i
sig – inte en neutral plats för konst
– ett museum och inte en konsthall som måste kunna fungera för
omhängning.
Byggnaden skulle kräva en
mycket noggrann hantering av
detaljer och materialmöten för
att vid ett genomförande nå dit
gestaltningsambitionerna pekar.
Föreslagen inlastning i motlut är
inte en välfungerande lösning.
Mycket i förslaget har goda
ambitioner och bra lösningar som
skulle kunna arbetas med men
den stora volymen och den slutna
gestaltningen gör att förslaget
inte är fullt utvecklat och att det
saknas en utförlig beskrivning av
förslaget gör att förslaget är svårt
att läsa.

ARTYARD
Förslagsställare:
Kengo Kuma & Associates genom
Kengo Kuma, Yuki Ikeguchi,
Kazuya Katagiri, Esteban Ochogavia, Mizuho Ozawa och Chihiro
Isono
Belatchew Arkitekter genom
Rahel Belatchew Lerdell, Lina
Gustafsson Moberg och Maja
Claessson
Sweco Infrastructure genom
Nob Takei, Peter Ekroth och
Hanna Assargård
Konstnär: Ulrika Wärmling,
Johan Dellbeck, Bjerking

Ett förslag som tydligt arbetar
med helhet genom hela området
och kopplar Liljevalchs till befintliga stråk och promenadvägar.
Även genom konsthallstillbyggnaden skapas fina stråk som möjliggör samband och kopplingar.
Den föreslagna byggnaden som
anspelar på traditionell skeppsarkitektur är väldigt dominant och
samtalar inte helt med befintlig
konsthall.
Den tillskapade gården blir ett
publikt rum men det framgår inte
hur attraktiv för vistelse den blir.
Läget gör att solinstrålningen inte
blir så stor och att det istället blir
en mörk och ogästvänlig miljö.
Den storskaliga skulpturala
formen dominerar förslaget och
tar över helheten.
Invändigt ställer förslagets
gestaltning frågor om hur effektiv
konsthallen är för just visning av
konst med tveksam ljusföring.
Rumssambanden övertygar inte
utan gör konsthallslösningen
rörig.
Den tekniska komplexiteten i
byggnaden kan försvåra ett effektivt underhåll
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SÅ MYCKET SOM
MÖJLIGT
Förslagsställare: Wingårdh
Arkitektkontor AB genom Gert
Wingårdh, arkitekt SAR/MSA och
Ingegerd Råman.
Medverkande: Karin
Wingårdh, arkitekt SAR/MSA,
Anna Höglund, arkitekt SAR/
MSA, Petter Hauffman, landskapsarkitekt LAR/MSA, Anna
Nilsson, arkitekt, Åsa Rhodin,
praktikant, Jonas Edblad, arkitekt
SAR/MSA, Filip Rem, arkitekt
SAR/MSA, Agnes Alvarsson-Hjort, arkitekt SAR/MSA
OCH Claes Söderqvist
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Ett programmässigt bra och väl
beskrivet förslag som löst verksamhetens efterfrågade funktioner
med en parallell volym till nuvarande Liljevalchs.
Det nya konsthallsvolymen med
referenser till Malmö Konsthall
blir väldigt stor och höjden mot
befintlig byggnad blir påtvingande
och riskerar att ta överhanden.
Funktionerna är logiskt lösta
med bra kopplingar och flöden.
Skulpturhallens smala och höga
volym rum bedöms inte ge ett
mervärde till helheten.
Konsekvensen av att skapa en
effektiv, väl löst och ren konsthall
blir att kommunikationsytor och
centrala funktioner läggs utanpå
konsthallskroppen och därigenom
ökar volymen ytterligare.
Sammantaget tar volymen väl
stor plats i stadsrummet.
Med två olika ingångar blir
entrésituationen otydlig och svår
att förstå.
Detta är ett förslag som vill
många saker samtidigt och bedöms inte vara färdiglöst.
Juryn ställer sig frågande till de
olika formspråk som själva konsthallen och externa funktionsytor
har. Formmässigt håller greppet
inte ihop.
Juryn frågar sig hur föreslaget
trämaterial i fasaden kommer att
fungera över tid.

GRACE
Förslagsställare: Snøhetta Oslo
AS genom Kjetil Traedal Thorsen, Sivilarkitekt MNAL, Gunvor
Thorsen, Sivilarkitekt MNAL,
Marianne Saetre, Sivilarkitekt
MNAL, Zenul Khan, Sivilarkitekt,
Peter Giris, interiörarkitekt, Tonje
Frydenlund, landskapsarkitekt
MNLA, Frode Degvold, landskapsarkitekt MNLA och Andreas
Heier, landskapsarkitekt
Konstnärlig rådgivare: Jorunn
Sannes och Greger Ulf Nilson
Text: Lars Forsberg

Ett djärvt förslag som vänder på
begreppen och tävlingsuppgiften
genom att föreslå en konsthallsbyggnad på den nuvarande Blå
Portens plats och skapar en ny
mötesplats och café på den anvisade platsen för tillbyggnaden.
Detta grepp löser många problem men skapar i sin tur nya. Det
är naturligtvis ett mycket svårt
grepp att föreslå att ersätta Blå
Porten och frågan är om man kan
vinna tillräckligt mycket för att
motivera åtgärden.
Den nya tillbyggnaden är väl
löst ur utställningssynpunkt och
skapar bra logistik och inre flöden
med goda kopplingar till befintlig
konsthall.
Den nya, nedsänkta gården har
alla möjligheter att bli en levande,
urban mötesplats. Gården behöver
nog inte vara så nedsänkt som den
är presenterad vilket nog är en
följd av felaktigt tolkade plushöjder.
Den nya konsthallen har en säkert placerad ny entré som bidrar
till att aktivera gatan och förbättrar anläggningens logistik.
Volymmässigt är konsthallen
väldigt stor och mötet med befintliga byggnader i kvarteret är inte
hanterat med särskilt stor känslighet. Inlastningsfunktionen har
svårigheter att fungera effektivt.
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CARL FREDRIKS
PLATS
Förslagsställare: Lundagaard &
Tranberg Arkitekter A/S genom
Nicolai Richter-Friis, Lene Tranberg, Peter Thorsen, Henrik Schmidt, Pil Høyer Thielst, Kristin
Karlsson, Stefan Gründl, Morten
Frandsen och Lou Charrier
Rådgivare: Charlotte Sabroe.
Direktör Sorø Kunstmuseum, Finn
Reinbothe, Bildkonstnär
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Ett förslag som presenterar en förhöjd allmän plats med en monolitisk guldfärgad kub.
Det tydliga greppet lyfter fram
befintlig byggnad och låter den ha
huvudrollen.
Greppet blir dock svårtolkat då
kopplingen till konsthallen inte
självklart förklaras genom den
glänsande volymens programfunktioner.
Juryn ställer sig frågan om vad
kuben egentligen ska symbolisera?
Ett monument men för vad? Kubens innehåll och användning kan
ifrågasättas och juryn undrar om
detta inte borde ha varit huvudentrén och inte café och konferens.
En mycket bra gestaltad lösning
är det samlade entrérummet, som
fungerar för både befintligt och
nytillskott.
Det framgår att förslagsställarna
inte tolkat nivåerna på korrekt sätt
och effekten blir att den föreslagna upphöjda platsen kommer
att bli högre och därigenom mer
avskärmad från omgivningen
och inte tillgänglig. Redan i detta
utförande bedöms platsen bli öde
och oanvänd.
I förslaget saknas en tydligare
koppling till Blå Porten.

JURYNS UTLÅTANDE, STEG 2

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall
Det andra steget i tävlingen om en tillbyggnad till
Liljevalchs konsthall startade i november 2013 med att
de tävlande fick juryns bedömning och kommentarer på
förslagen och ett reviderat program samt lokalprogram.
Den 31 januari 2014 lämnades de nya förslagen in,
anonymt, och juryn startade sin bedömning.
De fem förslag som lämnades in hade följande motton:
• Avtryck
• Grace
• ”Liten”
• Nya Liljevalchs
• Promenade of lights
Förslagen har i varierande grad tagit till sig juryns
kommentarer från steg 1. Vissa av förslagsställarna har
behållit sina koncept och utvecklat dem vidare medan
andra har föreslagit helt nya lösningar.
Generellt kan sägas att förslagen håller en högre klass
vad gäller gestaltning och arkitektonisk skärpa. Tillbyggnadens volym, inre logistik och utställningshallarnas funktion har i förslagen uppnått en önskad kvalitet.
Juryn har bedömt att de två stegen i tävlingen gjort att

både kvalitet i och kunskap om projektet ökat och att
det bäddar för ett säkert genomförande.
Förutsättningarna i steg två med önskemål om och synpunkter på tillbyggnadens innehåll, storlek och kostnader har medfört att förslagsställarna i de flesta fall inte
valt att fokusera på den yttre miljöns gestaltning. Juryn
ser inte att detta varit avgörande i bedömningen utan att
omhändertagandet av hela den omgivande miljön kan
ske i det fortsatta arbetet med att utveckla och genomföra projektet.
Förslagen har under bedömningstiden kostnadsuppskattats och den översiktliga bedömningen visar att alla
förslagen bör kunna inrymmas i uppgiven budget och
att kostnadsaspekter därigenom inte varit av avgörande
betydelse i bedömningen.
JURYNS BESLUT OCH UNDERSKRIFTER:
Vinnare ”Liten”
Hedersomnämnande: Grace
Hedersomnämnande: Avtryck

Stockholm den

Karolina Keyzer

Juan Copovi-Mena

Pia Krensler

Mårten Caastenfors

Pontus Werlinder

Lukas Thiel

Carmen Izquerdo

Juryns omdömen steg 2:
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VINNARE

LITEN

Förslagsställare: Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA
och Ingegerd Råman.

Byggnadens lyckas bra med att bevara
det befintliga husets karaktär genom
sin skala och tillbakadragning mot
Alkärret. Volymen är respektfull och
ger god avläsning av byggnadsdelarna och lyfter fram Bergstens byggnad som det huvudnummer den ska
vara. Samtidigt tillför förslaget en ny
riktning till kvarteret genom att öppna
en inbjudande entré mot Falkenbergsgatan som på det viset berikas med en
ny publik nod. Greppet sätter nivån för
kommande utveckling mellan kvarteret och vattenrummet.
Byggnadens upplösta kontur i sitt
möte mot himlen ses som en mycket
viktig del av husets säregna karaktär.
Den tekniska lösning som utvecklas
för taktäckning och avvattning bör
bevakas och få den utformning som
förslagets bilder visar.
Lokalerna under taklanterninerna
ger mycket goda förutsättningar för
vackra och funktionella utställningsrum.
I länken med den befintliga byggnaden finns det potential för utveckling
av en mer renodlad lösning. Verksamheten skulle även uppskatta en större
förenkling i sektion med ambition att
minska antal olika nivåer i byggnaden.
Förslagets ger en fin platsbildning i
sitt västra hörn mellan befintlig och
nybyggnad. Platsens svåra nivåsättning får ses som en utmaning för
utveckling av den skissade lösning.
Torget bör med fördel aktiveras så att
det inte framstår som en baksida.
Ett stort mervärde i förslaget är
kopplingen till och integreringen med
Blå Porten. Detta tillför ett mervärde
och gör det möjligt att Blå porten kan
vara kvar i befintligt läge och samtidigt ha möjlighet att utvecklas i en
framtid.
Arkitektoniskt samspelar tillbyggnaden med höjderna i befintlig
byggnad och takets avfasning och
fasadens glasmönster gör att byggnaden upplevs som lägre. Den är dock
så pass hög att den annonserar sig mot
Djurgårdsvägen och blir synlig inifrån
Blå Porten. Denna visuella påverkan
bör studeras vidare.
Förslaget presenterar olika rumsbildningar med olika kvaliteter vilket
underlättar för en varierad och flexibel
användning av tillbyggnaden i samverkan med den befintliga konsthallen.
Det nya caféet och butiken mot
Falkenbergsgatan skapar möjlighet att
återskapa interiörer i befintlig byggnad.

Medverkande: Karin Wingårdh, arkitekt SAR/MSA, Anna Höglund, arkitekt SAR/MSA,
Petter Hauffman, landskapsarkitekt LAR/MSA, Anna Nilsson, arkitekt, Åsa Rhodin,
praktikant, Jonas Edblad, arkitekt SAR/MSA, Filip Rem, arkitekt SAR/MSA, Agnes
Alvarsson-Hjort, arkitekt SAR/MSA och Claes Söderqvist
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Motivering:
Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till
Liljevalchs folkliga anda.
Tillbyggnaden har skickligt utförda ljusinsläpp till de
stora utställningshallarna och gör det möjligt att variera
utställningar flexibelt och varierat.
Juryn ser ett lyckat samarbete mellan konstnär och arkitekt i den särpräglad fasadlösning som bryter dagsljuset
i olika toner. Den lovar en vacker, glittrande och varierad
färgsättning. Fasadens karaktär av snillrik lekfullhet och
hantverk stämmer väl överens med Liljevalchs tradition.

Förslaget visar på goda arbetsmiljöer och bedöms ha goda möjligheter att
hantera ett gynnsamt inomhusklimat.
Inför fortsatt process och utveckling
av förslaget till ett genomförande vill
juryn betona delar som är nödvändiga
för att bygganden ska kunna uppnå
den kvalitet som tävlingsbidraget
presenterar.
En noggrann översyn av alla nivåer
exteriört och interiört behövs för att
säkerställa nuvarande och möjliggöra
framtida kopplingar och utveckling av
konsthallen. Ett minskat antal nivåer
inne i konsthallen är önskvärt.
Byggnadens slutgiltiga kvalitet är
helt avhängig av kvaliteten i själva
byggandet och utförandet måste hanteras med finess och hantverksskicklighet. För att säkerställa kvalitet ska
fullskaleprov på fasad och byggnadsdelar utföras i samband med genomförandet.
Inlastningen för Nya Lindgården
och Blå Porten mot Falkenbergsgatan
måste ges en särskild uppmärksamhet
så att den logistiskt fungerar optimalt
samt att platsen får en egen attraktiv
gestaltning. Det blir extra viktigt då
Falkenbergsgatan i förslaget får en ny
och viktig roll.
Den taklösning med lanterniner som
visas i förslagets perspektiv är den som
juryn premierar och de tekniska lösningarna i färdig byggnad ska hantera
och understödja den gestaltningen.
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HEDERSOMNÄMNANDE

AVTRYCK

Förslagsställare: Petra Gipp Arkitektur genom Petra Gipp
Landskap: Ulf Nordfjell, Ramböll
Konst: Sune Nordgren

Tillbyggnaden förhåller sig till de
historiska referenserna på ett självständigt sätt.
Förslaget har utvecklats mycket från
steg 1 och presentationen är klarare
och inbjuder till förståelse av förslaget.
Logistik och interna kopplingar och
flöden är mycket väl lösta. I förslaget är det noga uttänkt hur man rör
sig både i den nya och den befintliga
byggnaden och däremellan. Vandringen genom byggnaden är en inkännande tolkning av rörelsen i den befintliga
konsthallsbyggnaden.
Man hushållar väl med ytorna i
utställningshallar och verksamhetsutrymmen och med de stora utställningshallarna kan man variera och
kombinera utställningar på en rad sätt.
Ljusföringen i utställningshallarna
övertygar dock inte.
Vackra möjligheter till siktlinjer och
utblickar ger liv åt den återhållsamma
gestaltningen.
Förslagets upplägg ger två fina platsen: en vid Alkärret som en entréplats
och en åt söder som gör inlastningszonen till en väldefinierad och attraktiv
plats och inte en baksida.
Förslagsställarna hanterar materialverkan och byggnadens komposition
väl och resultatet är ett självständigt
arkitektoniskt verk. I detta ligger även
en svaghet.
Tillbyggnaden blir alltför självständig och något introvert och skulle
mycket väl vara ett helt eget museum
mer än en tillbyggnad till en befintlig
konsthall.
Med sin storlek och tyngd kan det
upplevas att byggnaden inte riktigt
underordnar sig huvudbyggnaden.
Storleken medför att större delen av
Liljevalchs västfasad byggs för och
huvudbyggnaden skyms.
Tillbyggnaden är också utåt väldigt
stängd – där det finns en tillgänglighet och rörelselust interiört finns en
slutenhet utåt. Byggnaden annonserar
inte tillgänglighet och öppenhet.
Själva entrésituationen vid befintliga
huvudentrén känns inte helt färdiglöst
och innehåller en del komplikationer.
Den platå som bildas och som
innehåller busk- och planteringsytor
tillför inget till förlaget. En ljusgård
placerad i det nordvästra hörnet framstår som onödig om tanken var att ta
upp nivåskillnader – det har gått att
lösa på annat sätt. Nu riskerar den att
bli ett skräpigt och osnyggt element.

Motivering:
Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett
självständigt uttryck av sällan skådat slag.
Tidlöshet och skönhet förmedlas i förslaget som blir ett
konstverk i sig.
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HEDERSOMNÄMNANDE

GRACE

Förslagsställare:Snøhetta Oslo AS genom Kjetil Traedal Thorsen, Sivilarkitekt MNAL,
Gunvor Thorsen, Sivilarkitekt MNAL, Marianne Saetre, Sivilarkitekt MNAL, Zenul Khan,
Sivilarkitekt, Peter Giris, interiörarkitekt, Tonje Frydenlund, landskapsarkitekt MNLA,
Frode Degvold, landskapsarkitekt MNLA och Andreas Heier, landskapsarkitekt

Förslaget utmanar tävlingsprogrammet
och visar vad som skulle kunna bli
resultatet med andra förutsättningar.
Det är smart och välstuderat men med
givna ramar så är det omöjligt. Tolkningen av programmet är lysande men
inte genomförbar.
Förslaget har tagit ett helhetsgrepp
som skulle kunna tillföra något nytt till
både Liljevalchs och nya Blå Porten.
Intern logistik och samband är förtjänstfullt lösta och skulle kunna bidra
till att ge förutsättningar för olika
utställningsscenarios.
Nya Blå Porten skulle kunna bli en
attraktiv mötesplats men även om den
nedsänkta gården utvecklats sedan
första inlämningen så bidrar den ändå
inte till att aktivera Falkenbergsgatan
utan vänder sig helt mot Alkärret.
Sammantaget är förslaget lustfyllt,
lockande och logiskt och ger helt nya
synsätt med en ovärderlig läsning av
problemen och de aktuella brister som
finns i anläggningen.
Förslagsställarna har löst uppgiften på ett oväntat sätt som också är
meningen med tävlingar men tar med
sitt helhetsgrepp en väg som idag är
omöjlig att gå.

Konstnärlig rådgivare: Jorunn Sannes och Greger Ulf Nilson
Text: Lars Forsberg
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Motivering:
Förslaget tar avstamp i Liljevalchs betydelse som fri konsthall, inriktning på samtidskonst och betydelse i svensk
arkitekturhistoria och presenterar en lösning som utmanar
både respektfullt och respektlöst på ett positivt sätt. Blå
Porten flyttas och återskapas i en modern tappning och
den nya tillbyggnaden tar plats vid Djurgårdsvägen.
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NYA LILJEVALCHS
Förslagsställare: Lundagaard &
Tranberg Arkitekter A/S genom
Nicolai Richter-Friis, Lene Tranberg,
Peter Thorsen, Henrik Schmidt, Pil
Høyer Thielst, Kristin Karlsson, Stefan
Gründl, Morten Frandsen och Lou
Charrier
Rådgivare: Charlotte Sabroe. Direktör
Sorø Kunstmuseum, Finn Reinbothe,
Bildkonstnär
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Förslaget gör en tolkning av den
befintliga strukturen och tillför en
ytterligare årsring i samma anda. Den
nya glasade tillbyggnaden omsluter en
grön innergård med träd planterade i
grunda terrassbjälklag.
Den upphöjda sockeln är som
tillbyggnaden vilar på blir viktig som
en samlande struktur som binder ihop
entréfunktionerna.
Sockeln skapar dock en barriär mot
Falkenbergsgatan även om rampen ger
en ökad tillgänglighet.
Den nya glasade paviljongen
innehåller en smal utställningsyta men
de huvudsakliga utställningshallarna
ligger under mark och det bedöms
som en stor nackdel. Det som besökare möter är egentligen en utökad entré
och för att se konsten måste man ner i
källaren. Juryn bedömer att ljusföringen i de nedgrävda utställningshallarna
blir svårt att hantera tillfredsställande. Möjligheterna till differentierad
användning är väl presenterade.
Med sin relativt låga höjd underordnar sig tillbyggnaden Bergstens
konsthall men tar stora delar av västerfasaden i anspråk.

PROMENADE
OF LIGHT
Förslagsställare: Kengo Kuma &
Associates genom Kengo Kuma, Yuki
Ikeguchi, Kazuya Katagiri, Esteban
Ochogavia, Mizuho Ozawa och Chihiro
Isono
Belatchew Arkitekter genom Rahel
Belatchew Lerdell, Lina Gustafsson
Moberg, Maja Claessson
Sweco Infrastructure genom Nob Takei, Peter Ekroth och Hanna Assargård
Konstnär: Ulrika Wärmling, Johan
Dellbeck, Bjerking

En tillbyggnad som förmedlar ett
lätt och upplöst intryck av den nya
tillbyggnaden.
Analysen av platsen och området är
utmärkt och ger en hel bild av flöden
och stråk i det urbana sammanhanget.
Nästan sömlöst flyter platsen vid
Alkärret in i entréhallen med café och
butik.
De huvudsakliga utställningshallarna ligger under mark något som inte
uppskattas av juryn.
Förslagets gestaltningsmässiga
huvudgrepp med en uppglasad entré
och ett tak som böljande trappar uppåt
ställer frågor om vad som är byggnad
och vad som är ett offentligt stråk.
Det upplösta och väldigt lätta
uttryck som förslaget har bedömer
juryn som svårgenomfört och inte helt
realistiskt.
Taket, som även är en trappa, skulle
förutom att erbjuda sittplatsen även
innebära stora säkerhetsproblem med
fallrisker både in mot befintlig vägg
och ut mot gatan.
Att förlägga takets lågpunkt in mot
fasad ställer frågor om hur takavvattning och snöbildning kan hanteras.
Förslaget styrka ligger i det konstnärliga avtrycket och analysen av
platsen. Svagheterna ligger i att det
inte löst utställningshallar, konstruktiva lösningar och verksamhetsbehov på
ett tillfredsställande sätt.
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