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Ljusglimt
Paviljongerna består av ett system med lika stora sidor. En sida utgör 
grunden för alla storlekar och former. Här visas exempel där en sida 
sätts samman fem, sex och sju gånger. Det kan finnas en variation av 
verksamheter tex. A: En korv kiosk/glass kiosk eller för enklare mat. 
B: En tom paviljong som kan användas som tex galleri för utställning 
och installationer av olika konstarter. C: En paviljong för ljusterapi för 
att motverka höst och vinter mörkret. Ljuset skapar en fysisk balans i 
kroppen som vi behöver för att fungera. På vintern får många av oss 
inte i sig tillräckligt med solljus och kan därför inte bilda den mängd 
serotonin som behövs för att hålla igång och känna oss pigga. I ljuspa-
viljongen skiner ett starkt vitt ljus som kommer från LED ljusrör som 
befinner sig bakom det opaka plexiglaset. Ljuset som ska vara rent 
och vitt är en sammansättning av alla våglängder och färger.  Jag tror 
att ljusterapi behöver bli mer lättillgängligt och att det finns ett intresse 
av att ha ett ljust andrum mitt i staden där man kan sätta sig ner en 
stund, slappna av och ladda sina batterier. Arean för de olika alterna-
tiven blir följande A: 4m², B: 6 m², C: 8 m².Utöver variationen av olika 
storlekar kan de med fördel sättas tillsammans flera stycken i en grupp 
beroende på hur många paviljonger platsen är i behov av för tillfället. 
Fasadens vackra guldskimmer kommer från mässingsplåten som med 
små runda perforerade hål som är upplysta gör paviljongerna till ljus-
lyktor i staden. Stommen utgörs av stålbalkar och monteras på plats. Ljusglimt
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Mässingsplåt
Plywood 12 mm
Stålbalk
LED lysrör
Plywood 12 mm
Opak plexiglas


