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En scen för mångfald, Seoul, Sydkorea

En scen för mångfald
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I slutet av 2021 öppnade ST/SongEun Building sin konst- och kulturstiftelse med samma
namn. Stiftelsens urbana Art Space är inrymt i en byggnad som i hög grad bidrar till att
prägla Seouls skyline.
”Nr 473” i Herzog & de Meurons samlade verk är den första byggnaden som de schweiziska
stjärnarkitekterna ritat i Sydkorea. De skapade inte ett klassiskt konstmuseum, utan ett mångsidigt
användbart ”Art Space” som ska stödja Sydkoreas unga, samtida konstscen med utställningar och
evenemang. Fasaden mot gatan är arkaiskt enkel och saknar helt utsmyckningar med undantag för två
lodräta fönsteröppningar.

Den kilformade betongmonoliten är 60 meter hög och den iögonfallande utformningen är även en
reaktion på de stränga, lokala byggföreskrifterna för byggnadshöjd och slagskugga.
De synliga avtrycken från gjutformarna i fasadens grå betong skapar en haptisk livfullhet. Enligt
byggherren, konststiftelsen SongEun, betyder SongEun ”dold fura” på koreanska. Ett mycket poetiskt
namn som även understryks av betongpanelernas placering i ett schackmönster.

Ingångslobbyn: Invändigt öppnas byggnaden upp i en underbart skulptural labyrint – med svindlande
trappuppgångar och spännande perspektiv. I slätt infällda strömskenor i taket är kraftfulla Eclipse
InTrack strålkastare monterade. Även i en miljö med hög allmänbelysningsnivå skapar de tillräcklig
kontrast för att lyfta fram utställningsföremålen från sin omgivning.
Besökarna kommer in i byggnaden via diskreta sidoingångar. Inträdet är gratis, alla är välkomna.
Byggnaden baseras på ett demokratiskt koncept: Art Space som offentligt rum. Stiftelsen har avstått
från museumsbutik, kafé och liknande kommers som annars är vanlig.
På det viset vill arkitekterna även sända ett tydligt budskap när det gäller hållbarhet – ur deras
synvinkel betyder det att en byggnad ska leva, besökas ofta och bidra till gemenskapen i staden. På
baksidan av den elva våningar höga byggnaden finns en kaskadliknande öppning mot en liten trädgård
med transparent flytande övergångar mellan inne och ute. På de övre våningarna har energibolaget ST
International sina kontor.

Den dämpade belysningen på det nedre planet: Idealiska förhållanden för presentation av ljus- och
mediakonst. Här briljerar Eclipse strålkastare med precis optik och optimal visuell komfort.
Företagets grundare SungYeon Yoo tog initiativet till konststiftelsen SongEun 1989 och i dag drivs hans
livsverk vidare av sonen. Utställningslokalerna består av lobbyn på markplanet med sin vidsträckta,
skulpturala spiraltrappa av betong och flera salar med dags- och konstljus på de första våningarna. På
det nedre planet råder en speciell ”grottliknande” atmosfär, som arkitekterna själva beskriver det.

”Precis som den noggrant genomtänkta arkitekturen har även belysningen målsättningen
att presentera konsten på bästa möjliga sätt och därmed ge besökarna en speciell
upplevelse”, säger Laurencina Farrant, direktör för konststiftelsen SongEun.

Naturligtvis syns de typiska, linjära ”tubes” för diffus allmänbelysning som är arkitekternas signatur.
Ljussättningen sker däremot genomgående med Eclipse strålkastare från ERCO. Trådlös styrning via
Casambi Bluetooth, stor flexibilitet och många olika ljusfördelningar bidrog till valet av dessa
armaturer. Den mångsidiga basbelysningen gör det enkelt att ljussätta nya projekt och utställningar på
ett individuellt och effektfullt sätt.

Svarta strömskenor och armaturhus samt låga darklight-linsoptik med låg luminans gör ljustekniken
nästan ”osynlig” – ljus, inte armaturer
Ett centrum för konst med arkitektur i världsklass mitt i affärs- och modekvarteret Gangnam: SongEunstiftelsen har skapat ett landmärke som inte bara består av en glittrande yta. En förförisk stadsmiljö
med stora kontraster har blivit en scen för kommunikation, möten och konst.
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