
Tänk om kaffe kunde tala?

Det var länge sedan former slutade vara tysta, se-
dan länge har vi lärt oss innebörden av tystnaden 
och det osagda.
 
Att utforma en kafébyggnad i Brunnsparken är att 
föra ett samtal om arkitektur och reflektera över det 
offentliga rummet -
att ta tillfället i akt för att materialisera det osynliga, 
immaterialisera interventionen och de otydliga
gränser mellan var landskapet slutar och där det 
arkitektoniska verket börjar.
 
Formen är varken arkitektur eller landskap, utan en 
nästan ogripbar verklighet, en förvriden reflektion 
som förenar människor och omgivning. Tre fasader 
med stålstrukturer täckta av spegelförsedda akryl-
skivor fångar de förbipasserande kropparna: ju mer 
iakttagarna rör sig, desto mer utspända blir deras 
lemmar och överkroppar. Något sker på det symbo-
liska planet - du slutar se dig som en individ, och 
börjar se dig som en del av omgivningen och andra 
människor.
 
Den fjärde fasaden är en enorm svart tavla, där de 
som skriver är de människor som passerar. Kritor 
skulle alltid finnas till hands, och kunde uppmana de 
förbipasserande att besvara en enkel fråga: ”Hur 
mår jag idag?”, likt en agora som tar upp frågor re-
laterade till stadslivet.
 
Vår önskan är att inte enbart skapa ett utökat kafé, 
utan en utökad plats för mänskligt samspel.
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konceptuella och volymetriska studier



legend

1 - personal wc
2 - soprum
3 - mindre handfat med plats 
för tvål och torkpapper
4 - varumottagning
5 - kyl
6 - ugn panasonic peed-oven-
sv eller likvärdig
7 - kylmonter med kylförvar-
ing under8 - diskmaskin

9 - fettavskiljare under disk-
bänk
10 - frys för t ex bake-off pro-
dukter
11 - espressomaskin
12 - beredningsbänk med 
disklåda
13 - förråd, förvaring av en-
gångsmaterial, servetter, 
torrförråd 
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