Likt att koka soppa på en spik handlar detta förslag om att använda de resurser vi har till fullo. Förslaget består av fyra stålplåtar som är sprängda i ramar längs en ryggrad och vecklas ut till två rum som kantar en passage upp till Konserthuset. Genom att spegla fasadens kolonadrad och följa markens lutning markeras tydligt en entré. Samspelet mellan stål och mellanrum skapar nyfikenhet hos betraktaren och manar denne att röra sig runt konstruktionen, för uppleva den
från nya vinklar.
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produktion

STÅLETS
KRETSLOPP

användning

återvinning

ÅTERBRUK OCH MATERIAL
Grunden i ett hållbart samhälle är att ta tillvara resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Syftet i detta koncept är att undvika
spillmaterial, och därigenom demonstrera ett exempel på hur en design kan få material att räcka längre. Materialet i detta fall
kan bestå av återvunna 8 mm plåtar av storlek 2500 x 1250 mm, men gestalningsgreppet fungerar med olika storlekar på plåt
beroende på vad som finns tillgängligt. . Materialet kan också bestå av lämpligt restavfall från exempelvis varvsindustrin i mån av
tillgång och med hänsyn till utformning och gestaltning. I de båda fallen återvinns hela konstruktionen efter användning, för att
återanvändas i nya former.

ILLUSTRATIONER

BYGGNATION
Var enhet byggs för sig innan frakt och transporteras till på plats som en hel enhet. Tillverkning sker genom att
varje ram skärs ut ur samma plåt, för att sedan svetsas på plats längs liggande tvärslå. Vid behov kan ramarna
stagas ihop i underkant. Efter montering lyfts de på plats följt av eventuell justering. Konstruktionen kan belysas med hyrda ledlister som förstärker effekten av ramarna . Efter mässan fraktas enheterna till återvinning till
förmån för mer långvariga projekt.
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