
Välkommen till Arboreum, en modern utställningshall med botaniskt fokus och en ekologisk restaurang i ett.  
Längst in finns den lummiga restaurangen som med glaserat grönt kakel från Marrakech och gräsbevuxet golv ger förnimmelsen av att vara i en skogsdunge. 
I fönsternischer med samma sexkantiga form som fasadkeramiken silas ljuset genom växtlighet som tillåts klättra ner för väggen. 

Victorian väggkakel med facetterad 
kant från Pronto Kakel á klassisk  
Parisisk metrostation. 

Armerat gräs som växer genom 
keramiska galler skapar en grön men 
tålig yta. 

Stora klinkersplattor som hämtar  
inspiration från ärgad koppar täcker 
golvet i utställningshallen. 

Återvunnet glas och keramik används 
för att skapa en stor mosaik i den 
centrala trappan. 

Serien Phenomenon från Mutina
tillverkas som fasadkeramik. 

Varmt trä kontrasterar och  
kompletterar temat keramik och 
växtlighet. 



Konstruktionen består av över- 
dimensionerade balkar där murgröna 
och andra klängväxter kan klättra. 

Växthusets original- 
fönstersättning behålls i den öppna delen. 

I den slutna finns restaurang, personalu-
trymmen och  
toaletter. 

Den öppna delen har en gavel som kan 
öppnas helt ut mot en uteservering. 

Den slutna delen täcks av ett kakelskal 
och en takterass. 

Blomsterkaféet består av en öppen och 
en sluten del. 

Örtväggen visar vägen in i restaurangen - det mörkaste, lummigaste krypinet i växthuset.  
Prontos viktorianska väggkakel återkommer här och skapar en helhet av bar och korridor.  
Just nu ställer botaniska konstnären Linda Lighton ut sina keramiska blommor här. 

Härnäst planeras en utställning av floristen och konstnären Makoto Azuma. 

Den gröna väggen är av obehandlad keramik som kan suga upp vatten.  
Ur komposterade matrester från restaurangen utvinns en näringslösning som 
sedan manuellt pumpas runt för att ge växterna näring. 
Här kan kockarna hämta färska örter till maten! 

I utställningshallen visas just nu holländska konstnären Mathilde Roussel-Giraudys grässkulpturer. 
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Bottenvåning Övervåning

Taktil vägg från Tokujin 
Yoshiojka för Mutina.

Genomfärgad glas- 
mosaik från Höganäs. 

Lavastone Cristalli från  
danska Made a Mano. 

Komon Natura golvker-
amik från Made a Mano. 


