
Keramik är ett material med en historia  som  sträcker 
sig över tid och rum tack vare dess mångsidighet och 
möjlighet att fylla olika funktioner. Materialets historia 
och dess egenskaper har vi valt att uppmärksamma 
genom ett kontinuerligt band av keramik. Bandets 
böljande ytor byter mjukt riktning och funktion varvid 
en rumslighet skapas. De organiska formerna som 
framträder ger en lekfull kontrast till de raka linjer och 
räta vinklar som annars vanligtvis förknippas med 
keramik. Med detta förslag vill vi binda ihop keramikens 
hårda karaktär med ett mjukare formspråk som sällan 
representerats av keramik. 
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Café med plats för  
kylskåp, displaydisk 
och kassa

Infodisk med plats 
för TV skärm och 
trycksaker i 
A4-format

Besökare från 
västra entrén leds 

in i paviljongen

Som besökare möts du av ett glänsande band som 
böljar fram genom lokalen för att på vissa ställen öppna 
upp sig och bjuda in till nya möten mellan människor 
men även material. Bandet skapar en skyddad miljö 
som både engagerar och fascinerar besökaren. 

Upplevelse

Bind ihop bandet - koncept
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Paviljongen ”bind ihop bandet” är designat som 
ett modulsystem där alla bitar kan konstrueras 
och plattsättas innan montering. Modulsystemet 
har tre delar som har kombinerats på olika sätt för 
att skapa den föreslagna designen. Varje modul 
har en funktion: 
Modul A, vertikal rotation
Modul B, horisontell eller vertikal förlängning
Modul C, horisontell rotation 
Modulerna är tvådelade och sammanfogas runt 
två invändiga parallella metallrör som utgör 
stommen i konstruktionen. Den övre halvan fästs 
mot metallen med enkla beslag och underdelen 
skruvas i den övre. Sidorna täcks sedan med en 
mässingslist.

Vi har valt tre typer av keramiskt material i två kontrasterande kulörer, 
blek-rosa och mörkgrön, tillsammans med en mässingslist som bryter av 
keramiken och ger värme till paviljongen. De två färgerna en på var sida 
av ’bandet’ förstärker den böljande formen och utmanar vad som är upp 
och ner, tak, vägg, sitt-och bordsytor. 
Keramiken är vald utefter funktion och form. Viktiga aspekter för 
paviljongen är känslan av kontinuitet och böljande form, något som ett 
mer tre-dimensionellt kakel hjälper till att framhäva. 
De tre typerna av keramik:
Keramik 1. Kakel med handgjort utseende, avlångt format, en tre-
dimensionell ’välvd’ ovansida, blank yta
Keramik 2. Kakel med handgjort utseende, avlångt format, en lätt rundad 
ovansida, blank yta
Keramik 3. Kvadratisk mosaik, blank yta 

Materialbeskrivning

Teknisk beskrivning
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