
Vågad Inramning
‘Vågad Inramning’ är en paviljong där du som 
besökare har en direkt kontakt med mosaik, med-
an förbipasserande inte enbart tar del av mosaikens 
estetiska egenskaper, utan även människans lekful-
la kontakt med materialet. Med intuitivt lekfulla for-
mer bjuder arkitekturen dig in till en omsluten, men 
enkelt genomtränglig oas.

Ramen som omsluter kaféet är fullt programmerad, 
med vågfickor som kan invaderas på en mängd olika 
sätt - såsom genom att sitta i dem, ligga i dem, kry-
pa under dem eller krypa över dem. Erfarenheten 
efterliknar mer en kaffestund hemma i vardagsrum-
met, än ett stelt traditionellt kafébesök. 

Paviljongen byggs upp av moduler som hastigt 
kan sättas ihop, vilket är underlägget för en effektiv 
konstruktion.

Lekfull fika.
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Material

Paviljongens huvudsakliga material är mo-
saik, av vilket har skapats ett mönster med olika 
finhetsgrader. Med mosaikbitar från fem centime-
ters bredd till en centimeter. Denna finhet sätts i 
direkt kontrast gentemot det råa i lerfärgad, osli-
pat spackel.

Besökaren förstår direkt att mosaikytan är till för 
att användas, dess lekfullhet bjuder dig in till att 
röra vid det De olika finhetsgraderna ger en taktil 
upplevelse. Du hade glömt hur lent mosaik är. 

Tekniskt fungerar mosaiken utmärkt för run-
da former, eftersom de fabriceras i mattor som 
kan placeras utan att behöva ytterligare fördela 
keramiken. Därutöver kan paviljongens ytor lätt 
rengöras på morgonarna innan den tas i bruk.

‘Vågad Inramning’ är en paviljong där männi-
skans minglande med mosaiken fungerar som 
en direkt del av fasaden - förbipasserande ser 
inte enbart en struktur, men framför allt männis-
kors aktiva användande av den.

Konstruktion

Paviljongen byggs upp med träbalkar som täcks 
med flexibel MDF, eller annan flexibel träyta, och 
ytterst med spackel och mosaik. Ett alternativ till 
träbalkar är LUX-element.

Konstruktionen sker modulärt, där delar kan 
byggas ihop innan konstruktionsdagarna och 
sedan föras upp hastigt. Med förbindelsepunk-
ter där träbalkarna lämnats nakna, genom vilka 
moduler fastsätts i andra moduler.

Mosaik, som yttersta hölje.

Flexibel MDF, ovan. Fastsätts på strukturen för 
att skapa en yta på vilken spakel och mosaik kan 
läggas. Kan alternativt vara annan form av tunn 
träskiva.

Trästruktur, inuti. Strukturen skapas av träbalkar 
som löper längs paviljongen, med jämna mellan-
rum placeras horisontella balkar.

Flexibel MDF, under.

1
Inramning

Ytan för kaféområdet inramas utifrån de maximala tillåtna 
måtten. En ram skapas.

2
Funktion

Ramen dras upp för att skapa rum för sittplatser, liggplatser, 
ingång och plats för kaféfunktion.

3
Människor

Inuti den nu vågade ramen tillsätts människor och möbler. 
Både ram och innehåll används av besökare.

X
Moduler

Ramen delas upp i en mängd moduler som kan konstruer-
as  innan konstruktionsdagarna. Ovan syns uppdelningar-
na av modulerna, samt förbindelsepunkterna.

Mosaik
30 x 30 cm
[ 5 x 5 cm ]

Mosaik
30 x 30 cm
[ 1 x 1 cm ]

Mosaik
30 x 30 cm

[ 2,5 x 2,5 cm ]

Spackel
Färgat

[ Oslipat ]
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