
Förslaget är en tolkning av Konserthusets västfasad. De ståtliga kolonnerna
som pryder byggnadens front har översatts till rumsliga element att mötas i,
med hjälp av stålets egenskaper. Likt en stiliserad kolonn-skog skapar vårt
förslag utrymme att hitta sina egna ”stigar” fram till Konserthusets entré,
men också trygga hörn att uppehålla sig i ett slag. Det är en plats att passera
genom, mötas på, sitta ner i en stund eller betrakta på avstånd.
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Paviljongen består av fem välvda stålelement tillverkade av sträckmetall som är spänt på
en stabil ram av stål. Materialet är genomsiktligt, det släpper igenom både ljus och luft.
Ljuset är en viktig del av paviljongen. Med dolda ljuskällor i bänkar belyses elementen
underifrån och skapar ljuspelare som sträcker sig utanför konstruktionen och högt upp i
luften. Ljuset bidrar till en illusion av att pelarna är högre än vad de egentligen är. En
dimmig eftermiddag kan ljuset skapa stor effekt på torget, och luften blir en del av
strukturen. Sträckmetallen är polerad och skapar en spegelverkan på torget utifrån sett. På
insidan av elementen speglas man själv i stålet och det skapas en mer intim och nära
känsla.
Mötesplatsen upplevs på olika sätt från alla håll. Från vissa vinklar är det ingen genomsikt
mellan byggelementen och platsen upplevs som ett slutet rum. I andra vinklar kan man se
tvärs genom platsen och olika delar av torget och Konserthuset hamnar i fokus. Under
Arkitekturgalan bidrar mötesplatsen till att skapa spännande platser i anslutning till
entrén, en plats att invänta en vän på eller att röra sig igenom. Genom sina spegelblanka
ytor bryter den mot Konserthusets matta fasad och reflekterar stadsbilden. När det
mörknar drar platsen till sig uppmärksamhet genom ljusspelet. Paviljongen
uppmärksammar stålets spännande egenskaper bl.a. genom att visa på materialets
transparens. I många fall upplevs stålet som solitt material, här får det glänsa i sin lätthet
och genomsiktlighet. Sträckmetallens flätade uttryck flörtar med textil och scenografi,
något som kan associeras med Konserthuset.
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Sträckmetallen som material är intressant. Under
tillverkningen dras den ut och blir starkare än
vad den var innan trots att den är så pass luftig
som den är. Till skillnad från exempelvis
perforerad plåt blir det inget spill under
tillverkningen, allt material tas tillvara. Tack
vare att den släpper igenom luft är den inte lika
hårt utsatt för vindlaster som ett täckt material,
därför krävs endast fästen i underkant av
elementen för att elementen ska vara stabila. I
varje rumsligt element finns en bänk som
fungerar som tyngd för konstruktionen. Bänken
är fylld med ballast och fyller på så sätt sin
funktion som sittyta men bidrar också till
konstruktionen får en tung bas och håller sig
stabil. Gruset fylls på plats och påverkar således
inte vikten för frakt. Allt material i paviljongen
kan återanvändas efter att paviljongen fyllt sitt
syfte, antingen som hela element eller omvandlat
till annat material.
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