
Söker man keramikens rötter finner man dem i Aten. I stadsdelen Keramikos låg 
krukmakerierna tätt under antiken. Materialet keramik har därav fått sitt namn och 
satt det på kartan. Genom Keramikos flöt floden Eridanos. Den gav liv och grönska åt 
staden. Den bar också med sig lera som lagrades på flodbankerna. Leran togs tillvara 
av hantverkarna i stadsdelen möjliggjorde den framgångsrika keramiktillverkningen. 

MARKPLAN
Huvudentrén ligger på södergaveln. Besökaren kommer först in i ett 
stort, öppet rum avsett för tillfälliga utställningar. Här finns reception, 
gästtoaletter samt trappa och hiss vilken leder till andra våningen. I 
byggnadens centrala del, som också är den ljusaste, finns restauran-
gens servering och bar. Resten av markplan består av kök, diskrum, 
förråd samt personal-WC med tillhörande dusch. Vid byggnadens 
andra gavel finns varuintag för restaurangen.

UTSTÄLLNINGSPLAN
Övervåningen är främst avsedd att vara ett utställningsplan. Det 
keramiska skalet gör att ljusintensiteten varierar över utställningsytan 
vilken sträcker sig från den mörka gaveln till byggnadens upplysta 
mitt.

GLASTAK
Glaset i växthusets gavlar är ersatta med kakelklädda väggar. Taket 
behåller i övrigt sin urprungliga konstruktion som tilllåter rikligt med 
ljus att passera till utställningslokalen.

KERAMISKT SKAL
Byggnadens ytterska komponent är ett helt nytt tillägg. Den utgörs av 
en stålkonstruktion som bär upp kaklet. Konstruktionen har samma 
geometriska form som växthuset men håller ett avstånd på 200 mm 
från detta. Kaklet är placerat i långa rader som bildar kulörta band 
över växthuset. Den visuellt lätta stålkonstruktionen bär frostsäkra 
kakelplattor på ömse sidor, vilket gör att kaklet upplevs lika mycket 
inifrån som utifrån. Utöver den estetiska effekten fungerar det kera-
miska skalet som solavskärmning och ger bra förutsättningar för ett 
behagligt klimat i utställningslokalen.
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BYGGNADENS LAGER

Eridanos är en utställningslokal kombinerat med restaurang. Här kan konst- och skulptur-utställningar 
åtnjutas i en grön miljö. Kaklet är tongivande och ger byggnaden personlighet och besökarenen unik 
materialupplevelse.



ÖVERSIKT
Banden av färgstarkt kakel fortsätter på marken utanför 
växthuset och bildar utställningsgården. Kaklet löper även över 
fasta sittmöbler och inkluderar dem därmed i helhetsuttrycket. 
Gården är en flexibel utställnings- samt serveringsyta som även 
kan användas av restaurangen när vädret tillåter. Byggnaden 
blir i sig ett landmärke och ett intressant inslag på platsen.

INTERIÖR
Innanför entrén möts man som besökare av receptionen som är 
ett tydligt blickfång i det stora rummet. Den är klädd i en mörkgrå 
mosaik. Om man vänder sig om i entrén möter man gavelns insida, 
den gröna väggen. Trappan till höger leder upp till utställningsplanet 
på vilken den pågående utställningen skymtar. I bakgrunden syns 
restaurangens servering.

VÄXTVÄGG
Entréväggen på växthusets insida  
är helt täckt av kakel och växter. 
Kaklets materialegenskaper passar 
bra i kombination med den fuktiga 
växtväggen som sträcker sig från 
golv till tak. Ett visuellt spännande 
möte uppstår mellan de organiska 
växterna och kaklets tidlösa uttryck. 
Kaklet utgörs av kvadratiska plattor. 
De plattor där det växer har en funk-
tion med integrerad “kruka”. Dessa 
varvas med släta plattor. Detta ger 
ett intryck av att väggen är beväxt.
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