
Social.Technologies.Geometri
- Fra uge 1:

Konceptet byggede på en samling af forskellige strukturer i parken som indbyrdes havde et netværk. 
Om dagen skal de forskellige strukturer udgøre en eller anden funktion i parken, enten spille op til 
noget allerede eksisterende eller forsøge at give området et nyt pust. De skal ikke nødvendigvis bygge 
videre på områdets nuværende brug, samtidig med at den ikke skal gå ind og tage plads fra parkens 
allerede fungerende aktiviteter. Om natten fungere som en lysgivende struktur der reagerer på din 
tilstedeværelse samtidig med at den sender signalet videre over strukturernes netværk.

- Præsentation:

Ideen om et legetårn til de mindste. Situationen nu er således at leg hovedsageligt er samlet nede 
i hjørnet, men det kunne sagtens trækkes mere ud i parken. Et tårn er i sin betydning vertikalt dre-
vet. Dvs. højere end bredt. Tanken var at det Ikke kun skulle fungere som et tårn, men mere som et 
legeredskab generelt. At kravle på, udkigspost, ”gemmested” uden at blive en rygerhule er nogle 
af tankerne. Grundideen var at lave et organisk opadstigende tårn som pga produktionsformen var 
skåret ud i trin.

Krydssamlinger imellem plader og stolper i hvert af de 4 hjørner. Stolper sammensat af to skiver som 
ligeså er krydssammensat. Pga. pladerne/trinenes størrelse opdeles disse i 4, hvilket medfører sam-
linger imellem trinene. 

Samlingerne er som følger:

På to af siderne skal der være en gennemgang ved jorden, ovenpå tårnet et plateau med indgange fra 
de to andre sider end gennemgangene. 

Brugen af tårnet kan skematiseres således:

- Mangler:

Samlingen imellem trinene er lidt tvivlsom. Ikke sikkert om den ville holde eller overhovedet kan laves 
med fræseren. Kn erstattes med en langt simplere samling som er forstærket af en dyvel eller lignen-
de. Anden løsning var at kombinere denne samling med samlingen imellem trin og stolpe.
Derudover er gennemgangen og plateauet med dennes indgange ikke færdigkodet. 

- Problemer i processen:

Ville gerne lave et tårn som twistede om sin egen center-
akse. Mere kompliceret i forhold til sammenkoblingen med 
støttesøjlerne. Kunne eventuelt være blevet løst med et 
helt andet samlingssystem. 
Ville gerne have indbygget fodstøtter i trinene, men ikke 
tænkt ordentlig ind i kodningen fra start af.
Derudover var det fra start af ønsket at opnå et mere or-
ganisk udtryk, men det skabte problemer i kodningen, så 
indtil videre er det udeladt.
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