Den
Grønne
Ambassade

Miraklet af at plante et frø og se det spire er universelt og
livsbekræftende. Begyndelse, fødsel, frugtbarhed, liv og
udvikling er tæt forbundet med fascinationen af frøets kraft,
som er dybt forankret i mennesket.

Placering: Denmark, Aarhus
Type: Åben konkurrence - 1. præmie
Areal: 30 m2
Bygherre: Aarhus kommune
Funktion: Mødested mellem kommune og borger
Architect: Steffen Impgaard - Cand.Arch
www.impgaard.com

Med en illustration af et frø der spirer, fortælles historien om en ambassade i harmoni
med naturen. Ambassadens organiske form er
primært udført i træ og pilestokke. Stålprofiler
tillader at pavillonen transporteres, mens ETFE
termo rammer sørger for klimaafskærmning
året rundt. Der arbejdes med en spartansk indretning med et mobilt køkken og el-opvarmning.
Adgang er gennem et glasparti vendt mod Skt.
Clemens Torv. Indgangspartiet skærmes af de
udhængende pilestokke, hvorved der skabes
et intimt møde mellem inde og ude. Mod Store
Torv kulminerer den organiske form i et, næsten, levende interaktions øje i børnehøjde.
Forslagets poetiske udtryk genereres fornemt
af den organiske formgivning, der går i dialog
med de tre lindetræer, som tegner den ene
langside af pavillonen. Forslaget undgår at
danne en bagside mod Bispetorv og fremstår
som værende ligefrem og tilgængelig. Udtrykket forstærkes af anvendelsen af vævede pilestokke som udvendig beklædning. Denne ærlighed om ambassadens oprindelse og formål
er både inspirerende og dragende og formår at
skabe en nysgerrighed ved at kunne etablere
et indre univers midt i Aarhus året rundt.

Inspireret af Smag på Aarhus visioner er frø’et
brugt som metafor for det nye tiltag i Aarhus
om at gøre byen grøn og spiselig. For det er her
det hele starter med et enkelt frø der kan få lov
at spire.
Den Grønne Ambassade er designet som det
naturlige centrum for Smag på Aarhus – de
første Frø´s mødeplads i Byens Centrum. Pavillonens sanselighed og transparens vækker
opmærksomhed, interesse og med et forventeligt indre univers af aktiviteter til at stimulere
nysgerrigheden.
Arkitektonisk er pavillonen en gentænkt anvendelse af naturens pil, som i samspil med
den urbane kontekst og andre mere velkendte
byggematerialer er en understregning af mulighederne i naturens byggeklodser.
Designet filtrerer lyset og der skabes et levende
og foranderligt spil mellem lys og skygge, som i
samspil med træet skaber en varm atmosfære.
Med den naturlige indplacering i Bispetorvets
omgivelser, fremstår pavillonen med en stærk
genkendelig visuel identitet som kommunikator for Smag på Aarhus.
Frø’et er en Pavillon med sit helt eget udtryk,
den kan rumme mange funktioner indadtil og
synliggør Smag på Aarhus udadtil.
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Syd-Vest Facade

Roof

Plateau

Snit BB

Trappe element 300X180X500mm
Sand
Eksisterende brosten optages og ligges på lager

Rampe

Gulv konstruktion

105x30MM savskåret egetræs planker
Strører 45x120 MM trykimpregneret træ
50 mm isolering
tør sand - til ballast
Fibertex
2 mm galvaniseret plade med 5mm huller
Galvaniseret stål ramme
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Tag Konstruktion

20-40 MM Pil BLEU monteret med kobbertråd
Valset stålrør til montering af pil Ø20mm
Limtræs åse 120x60 mm
Klimaskærm 2 lags ETFE på aluminum ramme
Limtræs spær 82x220 mm
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Det gamle håndværk

Pliestokke monteret med kobbertråd

Pil
Pil er hurtig voksende. Når man bruger over 3
år gammel pile stokke har de en levetid på plus
10 år. De tynde friske grene er gode at flette
med fordi de er lette at bøje i alle retninger.
Når de er tørre holder de formen.

Det nye high-tech
materiale

Åse i træ & valset stålrør

ETFE
Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) a
fluorine-based plastik.
ETFE film selvrensende og genanvendelig
materiale. det bliver blandt andet brugt på
facaderne af fodbold stadion Allianz Arena
og i Beijing National Aquatics Centre (water
cube)men også på Væksthuset i botaniskhave
Aarhus er det anvendt.
Klimaskærm
2 lags ETFE på aluminum ramme

Det velkendte
bygge materiale

Limtræs spær

Isometrisk
illustration

Træ
Trælameller eller finérplader med lim imellem
presses ud i en ønsket form, spændes sammen
og fastholdes indtil limen er hærdet, hvorefter
emnet beholder sin nye form. Processen sker
ofte ved anvendelse af højt tryk.
Metoden kan anvendes til formgivning af både
meget store produkter som f.eks. limtræbuer
og mindre produkter som f.eks. møbler.
www.impgaard.com

