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Brunnsparken som plats är idag ett mellanrum, fyllt av rörelse  
mellan olika destinationer. Café Ma’s utkragande tak skapar 
ett yttre rum som bjuder in att stanna till. Den inverterade 
rumsligheten blir en skyddad nisch i den dynamiska stads- 
väven, en plats att ta en paus.
 
Förslaget inspireras av konceptet Ma som inom japansk 
konst kännetecknar en paus i tiden eller negativ rymd. Det 
definieras av stillhet som motsats till rörelse. I caféet förenas 
fika med den japanska tepaviljongen och mellanrummet blir 
en möjlighet, ett tillfälle för en rofylld stund och en nod för att 
mötas. 

Byggnadens karaktär definieras av ett spel mellan träets 
naturliga taktilitet och metallens abstraktion. Det reflekter- 
ande taket blir en återspegling av parkens grönska och  
himlens skiftningar. På så sätt spänner caféet mellan natur 
och urbanitet. 

Utvändigt utförs pelare i trä och tak och icke- 
bärande väggar kläds i metall. Invändigt vänds förhållandet 
och pelarnas insida förses med aluminium samtidigt som  
takets skivor i KL-trä är synliga. Caféets bänkar blir en  
horisontell spegling av pelarna och stärker den publika  
karaktären.  

Samverkan mellan pelare, balkar och takskivor skapar 
varierade rumsligheter inom en sammanhållen form. 
Konstruktionen är utformad för att möjliggöra olika 
verksamheter samtidigt som rummen är specifika och 
platsskapande. Strukturen kan till exempel användas som 
blomsterkiosk, pop-up bibliotek eller ett publikt galleri med 
öppna väggar.

Volymen inrymmer en gradering från öppet till slutet som 
börjar med det yttre caféet, fortsätter till det centrala köket 
och avslutas med de slutna sidofunktionerna. Det yttre och 
inre rummets form har ett vertikalt omfång som accentueras 
genom oväntade ljusinsläpp.

Brunnsparken är en mångfaldig plats där stadens invånare 
träffas. Förslaget är inspirerat av österländska influenser 
för att i mötet med det lokala skapa något nytt, hållbart 
och platsspecifikt. Caféet blir ett mellanrum i det energiska 
stadsrummet, en lugn plats för möten och vistelser. 
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N

Plan 1:50 Situationsplan 1:500
1. Café

1 Aluminiumskiva

2 Cirkulärt fönster d 1000 mm

3 Aluminiumtak

5 Limträbalk 130x300 mm

6 Skjutfönster 

7 Aluminiuminklädd fönsternisch

4 Vindskiva 9 mm
 Reglar  45x90 mm    
 + Mineralull  
 Reglar  45x120 mm    
 + Mineralull 
 Ångspärr
 KL-trä  90 mm

2. Kök

3. Omklädning

4. WC

5. Sophantering  
   (rumshöjd 1,8 meter)

Sektion A-A 1:50 Fasad mot väst 1:20

Fasad mot söder 1:20

Sektion B-B 1:20

Fasad mot öst 1:50

1 Takfönster 3 Infälld hängränna

4 Limträbalk              130x300 mm

5 Aluminiumbeklädd fönsternisch

6 Diskbänk

7 Polerad betong 120 mm
 Laseras i kulör
 

2 Aluminiumtak 7 mm
 Papp  3 mm
 Träspont  22x120 mm
 Luftspalt  115 mm
 Vindskiva  9 mm
 Mineralull  120 mm 
 Ångspärr  
 KL-trä  100 mm

BTA 24,2 m²

Fasad mot norr 1:20

D01 1:10
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