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Rotunda griber fat i hele parkrummet i Åparken  - med et simpelt greb spændes området ud og stedet aktiveres på ny. Pavillon optager det 
bølgende landskab og modsvares af med den klare geometriske form. Landskabet flyder ind under den fritstående pavillon, der indrammer 
udvalgte bede og bakker. Stien skærer direkte igennem rutundaen og lader på den måde dagligdagens rutiner fortsætte uforandret. 

Pavillonen er opbygget af en simpel trækonstruktion og beklædt med særlige bølgeplader – lavet af 100 % genbrugt papemballage. Dette giver 
pladerne et særligt udtryk, de changerer i farve og mønster, og de gør samtidig opmærksom på de begrænsede ressourcer og vigtigheden af 
genanvendelse af genbrugsmaterialer.  Pladerne hænger fra 1,3 meter til 6 meters højde, og skaber derved et klart afgrænset indre rum – der 
alligevel altid har tydelig kontakt til det omkringliggende. 

Rotunda er frit tilgængelig og alle er velkomne til at besøge pavillonen i midten af byen! Rotunda er både indadvendt og udadvendt – tung 
og let – den er et bagtæppe der iscenesætter både hverdagen og de særlige begivenheder der vil ske inde i pavillonen. Rotunda skaber en lille 
lysning i det åbne landskab – hvor du enten kan slå dig ned eller frit flyde igennem.

Stedet
Rotunda er placeret midt på sitet. Brabrandstien 
skærer sig igennem pavillonen og alle forbipas-
serende vil naturligt passere igennem. Pavillonen 
opleves i samspil med de eksisterende stauderbe-
de og træer. Det geometriske cirkelslag mod-
svares af det bløde og kurvede landskab, og i sin 
størrelse taler den sammen med de omkringlig-
gende  karrebygninger langs Carl Blochsgade og 
de nye bygninger der tårner op på de andre sider. 
Rotunda markerer Åparkens begyndelse.

1:1000 situationsplan 

et enkelt greb - mange funktioner
Pavillonen griber om stedet i et enkelt greb med 
en simpel konstruktion. Rotunda kan ikke stå 
alene, den får sit liv igennem det omkringliggen-
de landskab. I sin enkle konstruktion, træder den 
tilbage og bliver et bagtæppe hvor landskabet er i 
centrum og spiller hovedrollen. Pavillonen dikte-
rer ingen bestemt funktion eller brug - det er kun 
fantasien der sætter grænser.

1:20 snit og opstalt
Pavillonen opleves forskelligt inde- 
og udefra. Ydersiden er en ubrudt 
og uforstyrret flade, der udstråler en 
afsluttet helhed -  på inden i afsløres 
den dekorative konstruktion.
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Materialer
Rotunda er bygget af få holdbare og bæredygtige 
materialer. Det er en simpel konstruktion, hvor 
hvert materiale har en klar funktion. Træet er den 
bærende konstruktion, beklædingen skærmer 
mod vinden, skureankrene funderer og forankre 
pavillonen. 
Udefra skaber de bølgede plader på klink pavillo-
nens ydre karakter. Bølgepladerne er fremstillet af 
gammelt og kasseret papemballage, såsom mæl-
kekartoner, juicebrikker. Det er et materiale lavet 
af 100 % affald og er en nyt bæredygtigt byggema-
teriale. Det giver et farvet, taktil og levende spil.
Indvendigt træder træets konstruktion frem, med 
udspændte wire, hvor belysning og sejl kan ophæn-
ges.

Store dele af pavillonen kan fremstilles og samles på 
værksted og kan derefter hurtigt samles på stedet.  
De toogtredive ben, 140 x 140 x 6000, kan samles til 
16 rammer, med afstivende stykker, 140 x 50 x 2700 
mm. Rammerne funderes i skureankre. Beklædnin-
gen monteres på stedet.  Den ukomplicerede kon-
struktion gør den let at skille ad og den kan derfor 
genbruges eller opføres i en anden form. Rotunda 
bygges af få og simple materialer og det forventes at 
pavillonen kan fremstilles, opføres og vedligeholdes 
inden for budgettet.
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