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”Steel Race Reuse – 72 timmar”

Idé
Hötorget är en historisk handels- och mötesplats med entréer till byggnader från torgets alla sidor. För tävlingen Steel 
Race Reuse och Arkitekturgalan som hålls på Konserthuset har vi valt att skapa en inbjudande installation av glödande 
cylindrar, en tydlig form som ger ett varmt välkomnande för gästerna till Arkitekturgalan. Klustret av cylinderpelare ger 
en lekfull addition till platsen och en upplevelse av att det är här det händer. ”Välkommen på fest”.  
Cylindrarna skapar ett starkt signalvärde, en riktningslös plats för människor att mötas på och utgör en startpunkt för 
kvällens event. Formationen öppnar upp sig i mitten vilket skapar en entré och samspelar med Konserthusets kolonner. 

Pelarna uppförs i varierande storlekar och höjder vilket ger dem olika funktioner. Höga pelare som markerar portalen 
och entrén, något lägre cylindrar som ger en gradering i uttrycket, samt en ståbordshöjd. Dessa bildar möjliga 
mötespunkter. Den lägsta cylindern blir sittytor där du kan slå dig ned och invänta ditt sällskap eller bara se på 
människor som passerar. Om tillåtet önskar vi tillföra eld till en av cylindrarna, som en välkomnande gest. Likt en 
storskalig marschall eller oljefat, som ett startskott för kvällens arkitekturolympiad. 

Uttryck material
Materialet är sträckmetall av olika typer och finish. Cylindrarna och bildar en stabil form med ett mjukt följsamt uttryck. 
Perforeringen/sträckningen i plåten skapar en luftigare och ljusgenomsiktlig kropp. En fin kontrast mellan materialets 
styrka och stabilitet. Sträckmetallens skiftningar och skick ger cylindrarna sin karaktär, där rost och patina ger en varm 
ton till det ibland kalla materialet. En invändig ljussättning ger cylindrarna en glödande effekt och gör att uttrycket 
skiftar mellan dag och kväll.

Teknisk beskrivning
Cylindrarna nitas ihop och de större stabiliseras och riktas med hjälp av en tripod med ställbara fötter som utjämnar och 
balanserar den sluttande marken och ojämna underlag som platsen erbjuder. Cylindrarna fästs även i varandra och skapar 
på så vis ytterligare stabilitet till hela installationen.
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PLAN, skala 1:50  

ELEVATION, skala 1:50 SEKTION, skala 1:50

ca 1400

Trebent stativ med teleskopben 
och ställfötter. 

Samt ställning/fäste för belysning.
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Varianter och materialval
Vi vill använda oss av återvunnen sträckmetall i så stor utsträckning som möjligt. Men då de stora cylindrarna kräver en 
viss volym så kommer vi behöva anpassa oss till vad leverantörerna erbjuder. Ytan kan behöva ytbehandlas för att den 
önskade varma ton vi vill att metallen skall ha.

Återanvändning
Tanken är att göra så lite åverkan på materialet som möjligt. Materialet skall kunna demonteras och återgå till sin ursprungsform.
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