Lundetangen
Grønn vegg
Vertikal hage
Som et stuntprosjekt i forbindelse med
Skiens Mersmak matfestival har vi prosjektert en ”grønn vegg” ved Lundetangen pub
bakgård, en av tomtene i Mosaikk prosjektet.
Et bambusstillas på 12m x 6m x 0.3m
monteres til eksisterende betongrekkverk
og sammenføyes med strips. Bambus er
foreløpig lite brukt i Norden, men er et
spennende materiale med en hardhet bedre
enn annet treverk, god motstand mot råte og
med et allsidig bruksområde. Bambusen kan
bli opptil 15 meter på bare seks måneder.
Stillaset gir oppheng for bagger beplantet
med humle, urter og jordbær. Baggene gjør
det enkelt å plante hvor enn du måtte ønske
og kan være starten på den ”urbane hage”.
Her i den betongbelagte bakgården til
Lundetangen pub introduseres bruken av
nytteplanter i en urban kontekst og det
skapes en vertikal hage.

Lundetangen
Hengende hage
I forlengelse av ”grønn vegg” prosjektet
ved Lundetangen pub oppstod et ønske om
å etablere en grønn vegg som bakteppe på
Handelstorget scene i Skien.
Bagger beplantet med Humle og forskjellige urter henges i tau fra den eksisterende
scenekonstruksjonen. Under Mersmakarrangementet “Kokkekamp”, med kokker
fra Det norske Junior- og Kokkelandslaget,
inviteres det til aktiv bruk av den hengende
hagen.
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Lundetangen
Lundetangen scene
Bakgården ved Lundetangen Pub er perfekt
for konserter og events, med en
eksisterende mezzanin som gir publikum
“galleriplass”. Med et fleksibelt tak vil
Pubeier Steffen kunne arrangere uten
å bekymre seg for været.
Taket er tenkt som en fleksibel duk spent
over buede ståldragere. Med en permanent
vippetrapp til mezzanin, en scene som er
enkel å rigge, boder med fleksible vegger
og permanente toaletter kan Skiens
befolkning se frem til flere spennende
arrangementer i bakgården.

Lundetangen
Lundetangen inngang
For å trekke publikum til scenen
i bakgården blir det nødvendig å forbedre
inngangspartiet til puben.
mmw arkitekter foreslår:
Et betongdekke koblet på fjernvarme
anlegget som trapper seg nedover mot
byen og gir varmekabler i setene. Intime
båser som gir rom for hyggelige samtaler,
beskyttet mot snø og regn men likevel lyse
og åpne. Klatrende humleplanter og bygg
inngår i ølbrygging og kan være naturlige
plantevalg på Lundetangen.
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Lundetangen
Kunstnerkollektiv i 2. etasje
Over Lundetangen pub finner vi atelier
USEMJA. Her er det 5 kunstnere som
arbeider innenfor ulike kunstretninger.
Aktiviteter som malekurs, gitarkurs,
keramikkurs, audiostunts, utstillinger
og åpent verksted for publikum står på
reportoaret.
Kunstnerkollektivet består av:
Vidar Kristiansen - maleri, installasjon
Hanne Sigurdsen Runde - keramikk, skulptur
Børre Kaasa - keramikk
Trude Thorbjørnsen - collage, maleri, installasjon
Pål Jensen - musiker (Gitarjensen)
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