Elevation mot Hötorget.

Modellfotografi av förslaget, sett från Hötorget mot Konserthuset.
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Illustration av stora salen från tävlingsförslaget för
Konserthuset.

Detaljritning från förslaget.
PLAN 1:50
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Fotografi av templet i Segesta, Sicilien.

Obehandlad stålplåt.

N

D

E

R

B

A

R

H

I

M

M

E

L

Konserthusets stora sal är ritat utifrån drömmen om det grekiska agorat, den centrala
mötesplatsen under bar himmel. Som ett medium mellan drömmen om antiken
och det vardagliga Hötorget verkar förslaget. Det delar Konserthusets strävan
efter det taklösa interiöra rummet men knyter samtidigt an till Hötorgets typlogi
marknadstälten, som varje morgon monteras upp till den vaknande staden.
Förslaget visar på den lätthet som stålet tillåter konstruktionen och står i motsats till
Konserthusets kolossala pelare. De runda stålprofilerna som med sin ändplåt slutar
tillsynes mot himlen, eller stålplåten, ger rummets sitt ändlösa tak. Plåten är upphängd
i ett fackverk, det tunna arket och konstruktionens stilla vajande med vinden skapar en
illusion av den ständigt skiftande himlen. Intill slår marknadstältens väv i vinden och
tävlar med försäljarnas erbjudanden.
Konstruktionen utförs i största möjliga mån i återbrukat eller återvunnet stål.
Paviljongens homogena materialsammansättning gör den enkel att återvinna,
alternativt används dom delar som går till något nytt men bäst vore om cykeln gjordes
så lång som möjligt innan det sker.

Modellfotografi av förslaget.

Fotografi av Hötorgsmarknaden, Stockholm.

UNDERBARHIMMEL

De abstraherade kapitälen tecknar sig mot
stålplåten, liksom ruinens kvarstående
pelare tecknar sig mot himlavalvet.
Pelarna lackeras vita, för att kontrastera mot
den obehandlade plåtens skiftningar från vitt
till svart och fackverket tillverkas i rostfritt
stål.
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Konstruktionen består av tre delar som
kan förtillverkas: pelarna, stålplåten och
fackverket.
Pelarna fästs, beroende på
grundförhållanden, med jordankare eller dyl.
med minimal påverkan på stenläggningen.
Där efter läggs stålplåten, som har
urfasningar, upp på pelarnas svetsade
ändplåt. En tillfällig struktur stabiliserar den
under vidare montering.
Fackveket som stabiliserar konstruktionen
träs på plats i pelarna och en vajer fäst i en
i stålplåten svetsad ögla, vilken håller upp
himlen.
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