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Gallerian utmanar ”Svampen” som mötesplats
På morgonen den 5 oktober avtäcker Gallerian en permanent installation som ska bli
stockholmarnas nya mötesplats mitt i Stockholm city. Det storslagna konstverket är en
gåva till stockholmarna från Gallerian som i dagarna firar 30 år.
– När handeln har flyttat sin mittpunkt till Hamngatan ter det sig naturligt att skapa en
mötesplats som ligger närmare själva shoppingområdet, säger Ken Sihver, ansvarig chef i
Gallerian.
Den nya mötesplatsen är ett samarbete mellan arkitekter, ljudforskare och kristalltillverkaren
Swarovski. Installationen omfattas av en ljudinstallation, en sittgrupp och Skandinaviens
största kristallkrona. En av forskarna som har komponerat det unika ljudkonstverket är Björn
Hellström från Urban Sound Institute och lärare vid Konstfack.
– Uppgiften har varit att skapa en dialog mellan Gallerian, besökarna och kristallen samt det
som representerar en mötesplats. Det är intressant att platsen kan skapa en rumsatmosfär i det
offentliga rummet. Det kan vara klockljud och andra tydliga uttryck som besökaren ska känna
igen i rummet där de möts, säger Björn Hellström.
Fantasifull mötesplats
– Vi vågar utmana övriga mötesplatser i city. Tidigare samarbeten med Swarovski och
Konstfack har gjort det möjligt att skapa en mötesplats där flera sinnens kan beröras. Vår
filosofi är enkel. Vi försöker tillföra något extra för att bryta likformigheten, säger Ken Sihver.
Om konstverken
Ljuden i konstverket förändras under dagen och följer besökstätheten och flödet i
köpcentrumet. I Gallerian passerar det cirka 50 000 personer per dag. Ljudet från
kristallkronan har digitalmixats med folks sorl.
Kristallkronan som hänger i Gallerian är den största i Skandinavien i sitt slag. Kronan består
av slipade kristaller och väger strax under ett halvt ton. Kronan har ett inbyggt ljussystem som
kan ändras efter behov.
Välkommen till pressfrukost som arrangeras kl 9.00, torsdagen den 5/10, i Gallerian vid
entrén Hamngatan.
För ytterligare information kontakta:
Ken Sihver, AMF Pension Fastigheter, ansvarig chef i Gallerian, mobil 070-631 80 93,
Håkan Dehmer, AMF Pension Fastigheter Förvaltning, mobil: 070-697 17 71, www.gallerian.se.

Björn Hellström, kontaktperson för gruppen USIT, 070-184 57 43

Fakta om Swarovski
Världsledande tillverkare av slipad kristall som lyser upp platser runt hela världen. Swarovski
och Gallerian har samarbetat sedan julen 2005. Swarovski är ett österrikiskt familjeägt företag
som i mer än etthundra år har tillverkat kristaller för smycken, mode, inredning och inte minst
belysning. Swarovski tillverkar även industriprodukter och optik.
Ljudinstallationerna
Utställningen är knutet till det pågående forskningsprojektet Transmission, som drivs av
Urban Sound Institute (USIT). Det består av fem forskare från olika svenska universitet. I
samverkan med Sennheiser och ÅF-Ingemansson AB.
ÅF-Ingemansson AB har i samverkan med Svensk Form beslutat att instifta ett pris för
ljuddesign om 10 000 kr. Stipendiet vänder sig till studerande vid högskolor och
universitet i Sverige, med inriktning design, konst, musik och arkitektur.
I samband med invigningen av den nya mötesplatsen delas stipendiet Guldsyrsan ut på 10 000
kronor.
Arkitekter Kent Trading och Design AB
Arkitekten Catarina Kent har utformat och arrangerat sittgruppen. Den består av sittöar i
polypropylen ”Land Ho!” från Nola och mosaikbord i från Bisazza, design Marcel Wanders,
grundaren av Droog Design.

Gallerian på Hamngatan 37 i Stockholm ägs av AMF Pension och är sedan 1976 Stockholms mest centrala köpcentrum med
ett 80-tal butiker, varav ett 15-tal kaféer och restauranger. Varje dag passerar ca 50 000 personer Gallerian i city. Det är
cityarbetande, shoppare och turister. Köpcentret Gallerian har genomgått en betydande förändring under 2003-2004.
Öppettider vardagar: kl 10.00- 19.00, lördagar kl 10.00- 18.00 söndagar kl 11.00-17.00.

