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En afton i mars samlas och sammanstrålar arkiteker från olika håll 
för en gala. Vi möts, stöts och blöts. Somliga hamnar i scenljus och 
andra hamnar på åskådarläktaren. I samtal och möten fås nya 
perspektiv.  

Vi vill flytta ut detta på torget och bjuda in till att låta det ske även 
utanför konsterhusets dörrar. Vi har gestaltat detta med ljuskäglor 
som bildar plats på torget med sin ljusbild. Den har inga fysiska 
gränser. Den vill bjuda in och ge trygghet. Trygghet i ljuset och i att 
kunna skydda sig genom att gå in under någon av skärmarna.
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I mars på Hötorget kan det blåsa 
kallt och regn falla, då kan man gå 
in under skärmarna och skydda sig 
mot vädret. Ljuset gör platsen trygg 
och den cuírkulära formen gör det 
svårt att gömma sig i något hörn.

Tillsammans samtalar 
scenerna med 
varandra. De vänder 
sig mot varandra och 
ljuset sammanstrålar. 
Mötesplatsen förstoras 
och rum skapas mellan 
dem.

Ljusets avtryck på 
torget agerar  som 
en fortsättning 
på stålskärmens 
rumsbildande 
egenskaper och 
riktning. Mötesplatsen 
förstoras och förstärks.

Stålskärmen med 
tillhörande fot skapar 
i sig en rumslighet som 
erbjuder sittmöjligheter 
samt klimatskydd. Utan 
fysiska hinder eller 
barriärer.



20 mm tjock, böjd 
stålplåtskiva. Fastnitad 
i sig självt. På den 
svetsas en rak stålplåt 
som i sedan fästs i en 
skåra stolpen.

Stolpe med 
fastmonterad 
annordning för 
armatur. El dras 
genom stolpen 
som kan vara 
återbrukad. 

Sittplatser i  böjd och 
plan stålplåt. Fylls 
med sand för att ge 
tyngden som krävs. 
I denna kan också 
batterier placeras 
för att ge ström till 
belysningen.

Vi ser att dessa två skärmar kan 
flyttas till andra urbana miljöer och 
återanvändas. De kan lätt skapa 
rumslighet och man kan variera 
hur man ställer de i förhållande till 
varandra beroende på vad man vill 
åstadkomma.
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