ORGANISKA STÅL LIVET.

Vi skapar en arkitektonisk form som syftar till att bli
ikonen för Stockholm Arkitektur Gala. Vårt naturinspirerade projekt demonstrerar de mest fördelaktiga
sidorna av det föreslagna materialet.

Skulpturen är som en enkel gest som påminner om
det organiska livet. Formen är en abstrakt tolkning av
förändring och rörelse. Att gå runt skulpturen är som
att stötta sig på en blåval som har tagit sin stjärtfena
ut ur vattnet eller att ha bevittnat en mytisk varelse
som förbereder sig för att komma upp till himlen.
Eftersom den skyddar människor från regnet, trodde
de att stålanläggningen grodde från betongen, ett
firande av vår moderna tid. Sådan är det föreslagna
arbetets natur, en ikon som hanterar ämnen som
sträcker sig från klimatförändringar till byggmaterial
och deras användning i stadslandskapet.
Orsaken till att vi valde att göra ett landmärke som
påminner om det organiska livet är precis det. Arkitektur är resultatet av organiska förändringar inom de
samtida socioekonomiska, sociopolitiska och tekniska
landskapet. Dessa naturliga förändringar hänvisade vi
till i vår skulpturkaraktär.
Teknik har varit en möjliggörande faktor för arkitektur,
och stål är en representation av vårt metallurgiska
förståelse. Vi tar tillfället i akt och firar arkitektur genom att visa stålens materialegenskaper i sin skönhet.
En självbärande struktur med minimal användning av
material, en konstnärlig tolkning av arkitekturandan.
Det skulptur kan återanvändas på andra offentliga
platser eftersom det är mycket flexibelt för montering
och placering på fast mark. Vår strategi för återvinning är enligt följande, om vi utformar ett skulpturellt
föremål som lätt kan flyttas till olika platser, som kan
uppfylla en eller flera funktioner som, en mötesplats
i staden, ett rekreationsområde och ett litet skydd,
ger vi sedan objektet obegränsad livslängd. Därför
behöver inte objektet återvinnas efter galan utan bara
placeras på en annan plats.
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TEKNISK BESKRIVNING.
SKALA 1:50

VIKT STEEL METOD
SKALA 1:50
ALLA MÅTT ÄR I MILLIMETER.
ALLA PLUSHÖJDER ÄR I METER.
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MATERIALET LIKNANDE SOM:
Rfr PLÅT EN1.4301 1D
4000 x 2000 MM+2 ST
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