
Vi vill skapa en inbjudande portal som blir en naturlig plats för samling och paus i samband med Arkitekturgalan. Portalens enkla form, bestående av två krökta väggar och ett tak, bildar 
tillsammans ett avskalat skulpturalt element. Väggarnas krökning fångar upp torgytans vågmönster, ger riktning, skapar rumsligheter och utgör den stabiliserande konstruktionen.

Materialet är cortenstål i form av valsad och plan grovplåt. Plåten kan vara återbrukad och skall även kunna återbrukas efter nedmontering. Det orangea i cortenen och det duvblå i fasa-
den är komplementfärger, de framhäver varandra. Cortenplåten är vacker på ett ärligt sätt, samtidigt som dess varma kulör skapar en inbjudande atmosfär i vårvinterkvällen.
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Trattformen som bildas mellan de två krökta väggarna bär på en enkel symbolik; tratten är från ena hållet insamlande, i detta fall är det hela arkitekturvärlden som skall koncentreras in 
genom Konserthusets port. Från det andra hållet är den utspridande, som en trattgrammofon, för att sprida arkitekturens budskap ut i världen. 

Väggarna formar två olika typer av rumsligheter under taket; det öppna rummet i trattformen ut mot staden -för samling, och de mer intima rummen på insidan av de krökta väggarna 
-för paus. Den inre öppningens smala och höga form knyter an till Konserthusets resliga proportioner och skapar en tydlig riktning mot dess portar.

Arkitekturvärlden 
samlas in

Arkitekturens 
budskap sprids

Det öppna rummet i trattformen mot staden - för samling. De intima rummen på insidan av de krökta väggarna - för paus.
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Konstruktionen utnyttjar materialets egenskaper, styvhet och formbarhet, och blir självbärande. Plåten är ca 30 mm tjock, väggar och takplan kan skarvas på mitten om så behövs för att 
uppnå bredden. Väggarnas nederkant snedskärs för att anpassas till den sluttande torgytan. På väggarnas ovankant hakar piggar (B) fast i hål i takplanet för att låsa fast delarna. 

Belysning integreras i takplanet i tre punkter (A) och består av globarmaturer i opalglas med genomgående socklar. Armaturerna sprider ett sfäriskt ljus och skapar tonade skuggningar 

utmed de krökta väggarna, vilket förstärker trattformens insugande effekt. Portalens neutrala form och funktion som väderskydd gör den även lämplig att återbruka i sin helhet.
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