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Introduktion

I mötet mellan luft, kropp och vatten uppstår
någonting. Vattnets omfamning av kroppen skapar ett
avbrott från omgivningen och endast nuet är
närvarande. Tiden saktar ner, kroppen saktar ner.
En paus uppstår, en paus från de ständigt gnagande
kraven.

Diskussion/Slutsats

			
Referenser
Bilagor

I mitt projekt har jag undersökt och förvaltat kvalitéerna
som jag upplever finns i kroppens möte med vatten.
Som före detta tävlingssimmare tar jag avstamp i
samhällets tankar om hygien och renlighet, och rör mig
i de kommunala badhusen där ritualen av renlighet
utförs i gränslandet mellan offentligt och privat.
Jag undersöker vattnet som omfamnar kroppen och
arkitekturen som omsluter vattnet och försöker
genom min praktik att förvalta dess kvalitéer.

Bilaga A 		
Katalogtext
Bilaga B		
Bilder från de olika simhallarna
Bilaga C		
Poolen som rum
Bilaga D		Startpallar
Bilaga E		Poolentréer
Bilaga F		
Bilder från kroppens möte med vatten i simhallen
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Bakgrund

Skiss över Gellert termala bad - damernas duschrum

Grunden till detta projekt är ett tidigare arbete jag gjorde under min utbytestermin på KADK1,
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
under hösten 2017. Under höstterminen hade vi en kurs där vi jobbade med Gellért termala bad i
Budapest2 och det var under den kursen jag började intressera mig för ritualerna av att duscha
och bada. Mitt skrivande om upplevelsen jag fick under besöken på Gellért termala bad blev
startskottet för detta examensarbete. Följande är ett utsnitt ur texten:
”På Gellért blev jag väldigt medveten om mitt eget beteende och mina rörelser, jag började
därför studera andra människors rörelse och relation till den befintliga arkitekturen. Vid mötet
mellan luft, kropp och vatten uppstod någonting. Vattnets omfamning av kroppen skapade ett
avbrott från omgivningen och endast nuet var närvarande. Tiden saktade ner. Vattnets vikt lekte
med kroppens tyngdlöshet. Vatten som material, hur är det egentligen? Det reflekterar och
speglar. Det är ogenomträngligt och välkomnande. Varmt, kallt, mjukt, hårt, svårförståeligt, icke
greppbart, vackert, spirituellt, farligt. Man dras till det och räds från det. Nu har vi de där
mellanrummen igen, spelet mellan motsatser.”
Efter besöken på Gellért började jag att fundera över ritualen av att duscha och bada. Det är en
ritual i vår vardag, en ritual av renlighet. Jag insåg att vi låter vattnet rinna ner och omfamna
kroppen för att bli av med all smuts, både fysiskt och psykiskt. Både huvud och kropp saktar ner i
mötet med vatten och du hamnar i intet, en paus från de ständigt växande kraven i samhället.
Tid är vår stora styrningsmekanism idag. Att ständigt tävla mot tiden innefattar mycket stress och
ohälsa. I mitt kommande yrke som inredningsarkitekt kommer tiden att innebära hårda deadlines
då tid har en stark relation till pengar. Jag tror att det blir viktigare och viktigare att finna oaser
och stunder då tiden får ta ett kliv tillbaka och sinnet som hamnat i skymundan av tiden får ta
ett kliv fram och visa sig. I momentet som kroppen rör vid vattnet uppstår ett samspel mellan tid
och sinne, en tid för återhämtning och avskärmning från den digitala världen och detta tror jag är
viktigt för oss människor i vår omgivning där stress är en konstant del av livet. Vi människor måste
hitta medel för att få avkoppling från omvärlden och att belysa vattnets kvalitéer kan vara ett sätt
att uppmärksamma för andra vad som finns att hämta i kroppens möte med vatten, enligt mig.
Med kroppens relation till vatten och vad som sker i det mötet som ursprungspunkt valde jag
att undersöka detta möte i ett kontext som låg mig nära, nämligen simhallen och poolen som
rum. Som gammal tävlingssimmare har vatten alltid haft en stor betydelse och viktig kraft som ett
psykologisk rum jag besöker när jag måste ta en paus från omgivningen, en kvot som måste fyllas
på då och då. Historian bakom badhus är många och skiljer sig mellan kulturer, länder och åldrar.
Kanske har det alltid handlat om fysisk och psykisk renlighet, bara att det har växlat mellan vad
som vägts tyngst genom historien.

”Frozen in time, possessions netiher decline nor imporve.
Remaining new, while becoming infinity old.”
- Wang & Söderström

Skiss över mötet mellan kropp och vatten
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https://kadk.dk
http://www.gellertbath.hu
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Historia

Genom mitt projekt har jag jobbat med åtta stycken kommunala badhus belägna i
Stockholmsområdet. Dessa badhus är Västertorps simhall, Vällingby simhall, Åkeshovs simhall,
Sundbybergs simhall, Vasalundshallen, Huddingehallen, Beckomberga simhall samt Vårby simhall.
Samtliga av dessa simhallar är byggda under 1950-1970-talet och är byggda med
funktionalismen1 som byggnadsstil. Motion, friskvård och rekreation stod som byggnadsmål att
eftersträva under dessa byggnadsår och samtliga simhallar jag besökt består av rymliga, linjära
rum med reklangulära pooler och stora glaspartier antingen längs ena långsidan eller upptill i
form av ljusinsläpp. Materialen består mycket av trä, metall och kakel i ljusa färger samt de
karakteristiska blåa tävlingsränderna i botten av poolen som återkommer i samtliga simhallar (se
Bilaga B). De kommunala simhallarna vi har omkring oss idag är utformade på samma sätt sen
1940-talet och för att förstå varför våra badhus idag ser ut som de gör tänkte jag gå in på historia
i Sverige.

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Under 1500-talet växte badstugor fram i norden och under 1700-talet så började kurorter att
uppstå i Sverige. Badortslivet utvecklades först på Västkusten genom kallbadhus och
badinrättningar utifrån medicinska tankegångar. Personer blev ordinerade att bada för att skapa
en bättre hygien och således bli frisk från sjukdomar. En person som kom att betyda mycket för
badhusens historia i Sverige var Carl Curman. Han var titulerad badläkare och ansåg att vi skulle
bygga allmänna badinrättningar tillgängliga för alla människor, för att förbättra folkhälsan. Han
sade:

”Väl inrättade offentliga badanstalter och deras flitiga
bruk är en sann mästare på ett samhälles civilisation”
								 - Carl Curman (Kindblom, 1995 s. 22-25)

Örebro varmbadhus, byggt 1928

Curman uttryckte att dessa badinrättningar skulle vara ljusa, luftiga och angenäma för att skapa
en förbättring av hälsan. Carl Curman blev senare en av grundarna till Sturebadet2 i Stockholm
som uppfördes 1885.
Innan man byggde offentliga badhus i en större utsträckning under början av 1900-talet så fanns
varmbadhusen främst vid kurorterna och badorterna. Det bestod ofta av längor i trä med 1-2
våningsplan, ofta med snickeridetaljer av växtornamentik i tiden för den rådande arkitekturstilen.
Interiören bestod av stora öppna rum med badkar, men blev senare mer privata indelningar
bestående av hytter och behandlingsrum. Under 1920-talet dominerade en klassiserande
estetik i simhallarna, bestående av mycket kolonner, strama linjer, bågar och sparsam dekor.
Bassängerna expanderade i storlek och omklädningsrummen, eller hytter som då bestod av,
började att flytta från simhallen till andra delar av badhusen.

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Under 1930-talet kom badhusbyggnaderna att bli större i storlek och präglades mer av
funktionen än utsmyckningen som tidigare, funktionalismen hade sitt genombrott. Simhallarna
bestod nu av stora och ljusa ytor med bassängerna som det dominerande inslaget, ofta i form av
25 meter långa simbanor. De räta linjerna och stora glasade ytorna som skapar ett samspel
mellan interiör och utomhusmiljö, är tidstypiska för 1930- och 1940-tals badhus.
Under utvecklingen av badhusen genom historien har simningen kommit att bli det väsentliga,
inte hygienen som allt grundades i. Bassängerna har blivit allt större och utrymmena omkring, så
som omklädnad, bastu och dusch har minskat i storlek.
Simhallsbadet, Helsingborg. Uppfört 1939-1941

1
2

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/funktionalism
http://sturebadet.se/sturebadets-historia/

Källa: Kindblom (1995) Badhus, Bad och badande före 1950.
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Frågeställning

Metod

Utifrån mina intressen för ritualen av badande, kropp,
vatten och simhallsarkitektur strävar jag efter att belysa
handlingen av kroppens möte med vatten inom ramen
för simhallens arkitektur.

Examensarbetet är uppdelat i tre obligatoriska delmoment som består av:
- Gestaltningsundersökning
- Utveckling och implementering
- Utställning, reflektion och utsikter

Vad händer i mötet när kött möter vätska?
Vilka kvalitéer finns i vattnets omfamning av kroppen
samt arkitekturens omslutning av vattnet och hur kan
jag förvalta dessa?

Alla tre delarna intoducerades direkt men examensarbetet är upplagt över ett tidsspann på 19
veckor totalt.
I delen ”Gestaltningsundersökning” researchar jag inom ämnena renlighet, vatten,
simhallsarkitektur och badandets historia i Sverige för att utforska mitt ämne kropp, vatten och
omslutande arkitektur. Jag läser, lyssnar på podcasts, gör studiebesökoch dokumenterar med min
kamera genom bilder, videor och ljudupptagningar. Jag ställer frågor, för dialoger, tänker och
sammanfattar olika kunskapsområden inom ämnet jag valt och kontextualiserar mitt
intresseområde.

Hur kan jag materialisera kroppens rörelser i vatten till
stilla skulpturer?
Hur jag kan arbeta med utställningsutrymmet runt om
skulpturerna för att skapa en atmosfär som
kommunicerar och leker med simhallarnas estetik och
kvalitéer samtidigt som de skapar ett samband med de

I delen om ”Utveckling och Implementering” använder jag mig av mitt material från förra delen
av projektet och försöker genom experimentation och materialisering att gestalta kroppens möte
med vatten i skulpturer. Detta för att belysa min tanke om hur viktigt detta möte är för vår
existens. Jag använder mig av metoder så som fotografi, video, 3D modellering, 3D printning och
gjutning.

gjutna elementen?

I sista delen som handlar om ”Utställning, reflektion och utsikter” fokuserar jag på hur jag skall
ställa ut mina skulpturer i rumsligheten jag blivit tilldelad. Jag arbetar med placering och
utformning av podier och rumsligheten runt om dem för att föra in vissa av kvalitéerna jag fann i
min research, in i utställningsformatet då inte allt får plats i skulpturerna.
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Renlighet

Dessa tankar ledde mig in på att fundera över renlighet och hur den tar sig uttryck i vår
omgivning. Renlighet i samhället idag har kommit att få en ny innebörd och roll. Schmidt och
Kristensen skriver i sin bok ”Lys, luft og renlighed - den moderne socialhygiejnes fødsel”:

”ljus, luft och renlighet blev de tre stora hälsokraven i det
tjugonde århundradet. De utgör också en del avvåra
moraliska och estetiska ideal, och de föreställer sig att dessa
ideal har en slags rationell berättigande i hygienregler.”
- Schmidt och kristensen (s. 7)
Jag upplever att renlighet upptar en stor del av vår livsstil idag och påverkar vårt sätt att leva.
Renlighet har kommit att laddas med stor status i samhället, det tar sig uttryckt bland annat
genom skönhet och matkonsumtion. Renlighet anses gå hand i hand med skönhet, har man en
hy som icke är slät eller kroppsbehåring så anses man vara oren. Kroppskrämer säljs i princip som
”skönhet på burk”, och inom matdiskussioner handlar det mycket om renlevnad och rawfood.
Att äta rätt innebär att äta ”ren” mat som är fritt från alla tillsatser, det kliniska är det rena.
Är renlighet samma som det vi kallar naturligt idag? Skönhetsprodukter med ett ”naturligt”
innehåll, vad är det? Det som utvinns direkt ur naturen eller är det en artificiell renlighet? Vad gör
denna renlighet med oss? Skapar hierarkier? Vågar vi beröra varandra? Bidrar till nya sjukdomar?
Vad använder vi för redskap för att göra oss rena?
Arkitektur och renlighet, hur påverkar de varandra? Modernismen är en typ av renlighet inom
arkitekturen. I boken ”Ornament is crime” skriver Adolf Loos om renlighet som en arkitektur med
rena linjer och fri från ornament. Han beskriver denna procedur som en ”rensning av de sjuka,
orena, degenererade, låga, ockuperade, erotiska” (s.249). Hur påverkar denna syn på arkitektur
vårt sätt att leva? Kan övergivna platser innefatta renlighet? Den människoskapta arkitekturen som
blir ”reclaimad” av naturen, är det renlighet? Hur påverkas vi i vår gestaltningsprocess av
arkitekturens användning av renderingar där allt yttrar sig som rent och perfekt? Vad är egentligen
renlighet? Kan det vara taktilt? Dofta? Vilka sinnen kan man använda sig av för att uppleva
renlighet? Kan man materialisera renlighet? Vilka material upplever människor som rena?
Är renlighet och hygien samma sak?
I ordboken ”nationalencyklopedin” betyder ordet hygien1 ”(grekisk hygién, feminin form av
hygienisk” hälsosam ”, hygien” brunn ”), dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts
och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur
miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.”

Designprocess

“Water are origin, it’s our future, we are tied to it.
We feel something when we are swimming in the
ocean, we feel something larger than our selves.”
– Mustafah Abdulaziz
I denna del av arbetet researchar jag inom ämnena
renlighet, vatten, simhallsarkitektur och
badandets historia i Sverige för att utforska mitt ämne
genom att förstå sambanden mellan kropp, vatten och
omslutande arkitektur.

En ritual av renlighet
Material: Vatten, färgpigment och tvål
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https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hygien
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Vatten

Badhus

För att gräva djupare på renlighet valde jag sedan att fundera över ritualen av renlighet. Ritualen
av renlighet i form av att duscha och bada är kopplat till vatten, därför gick jag vidare till att
fundera över vad är kroppens relation till vatten och hur är vatten som material.

Kroppens relation till vatten har alltid varit laddat för mig. Både positivt och negativt.
Eftersom jag tävlat i simning har jag alltid älskat att befinna mig i vatten, frihetskänslan och
avslappningen som jag känt i samband med kroppens möte med vatten har varit fantastisk. Jag
har dock också upplevt en avskyhet vid tanken om avkläddhet och nakenhet som kommer även
den i samband med kroppens möte med vatten. Något som jag dock upplevt som väldigt positivt
är diskussionerna och mötena mellan människor som äger rum i badhusens miljöer. Nakenheten
anser jag har en viktig roll i situationen då alla olika slags människor möts där, du skiljer inte folk
efter jobb/sysselsättning, kläder eller politiska åsikter. Detta ledde mig in på att undersöka
badhus, där ritualen av renlighet utförs i gränslandet mellan offentligt och privat. Jag valde att
undersöka badhus i Stockholmsområdet samt Sveriges badhushistoria för att förstå varför dom
ser ut som dom gör idag och hur kroppar interagerar med den typen av arkitektur.
Se avsnitt ”Bakgrund och historia” på sida 1-3 för historia om Sveriges badhus.

I en undersökning bland mina bekanta frågade jag ”Vad är er relation till vatten? Vad tänker ni om
det? Alla svar är välkomna” så svarade några såhär:
- Vatten är helt formbart men svårt att forma, vatten viker sig för allt men ibland viker sig allt för
vatten. Men vatten får ett dåligt rykte att vara farligt när det som egentligen är farligt är krafterna
sompåverkar vattnet som vi inte ser - tyngdkraften, vinden. Vatten i ett vakuum är neutralt och
har ingen åsikt, det anpassar sig alltid. Många har dött av vatten men utan vatten hade det inte
funnits något liv.

Poolen som rum

- Jag ser vatten som frihet typ, när man badar/simmar är man nästan tyngdlös och kroppen blir
lätt. Sen tycker jag vatten är vackert, fridfullt och lugnande för det mesta. Även om vatten i vissa
fall ärläskigt och mäktig vid storm/vågor.
- Och så är det omslutande, liksom tätt mot andra material men ändå varierat i tjocklek - tänker
påden varierade kanten mellan vågor av vatten och berg/strandkant t ex. Vatten är ett material
som ändras genom yttre påverkan som ex vind men som inte förblir i en form. Vatten finns med
olika densitet/salthalt och kan omvandlas till is och ånga.
- Vatten är helande för själen när man ser på rörelserna, när man lyssnar på det lugnande ljudet.
Vatten är sövande i lugn form. Vatten är skrämmande i form av att man inte ser slutet, varken
botten eller bortåt horisonten. Vatten är lent, men också strävt. Vatten är havet och tårar. Vatten
tycks också vara ett privilegium. Att ha tillgång till färsk vatten. Att kunna simma.
- Vatten är genomskinligt (tex ett glas m vatten) men i en större massa uppfattar vi det med färger
som ex blått/grönt (havet!)- ljuset/ ögonen och hjärnans anatomi!
Jag började med dessa svar att fundera på vatten som material, hur det har formgivit vår
omgivning och kroppens möte med vatten i miljöer som inte är programmerade. Jag kom då att
tänka på när jag var liten och befann mig på mitt landställe på Dalarö. Ute på en liten ö utanför
stranden som man kunde komma till genom en brygga, så fanns det många sprickor i berget där
vattnet letat sig in och skapat små pooler. Jag gillade att doppa tårna eller fingrarna i dessa små
vattenansamlingar som hade värmts upp av berget, även om de ansågs vara orena. Dessa små
sprickorna i berget och de okontrollerade rörelserna i havet fungerade som ett sätt för mig att
komma in i en mental avslappning.

“What do you know about water?
Isn’t that a part of what water is, that you never really know
what it is?”
- Roni Horn
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Med utgångspunkt ur historien rörde jag mig i åtta stycken kommunala badhus (se bilaga B-D) i
Stockholmsområdet, alla byggda under 1950-1970 talet:
Västertorps simhall, Vällingby simhall, Åkeshovs simhall, Sundbybergs simhall, Vasalundshallen,
Huddingehallen, Beckomberga simhall samtVårby simhall och undersökte badhusen genom att
ställa mig dessa frågor:
- Vilken färg, form och material har poolen?
- Hur är poolen som rum? Hur ser dess entréer ut?
- Hur är en simhall uppbyggd? Vilka arkitektoniska element finns?
- Finns det likheter mellan de kommunala simhallarna?

Vällingby simhall

Under mina studiebesök fokuserade jag på arkitekturen, ljud, ljus, material och rörelser.
Jag tittade på hur människokroppen rörde sig i badet och dess skala i relation till de
arkitektoniska elementen simhallarna bestod av och vilka kvalitéer vatten har. Jag dokumenterade
utrymmena med min kamera genom bilder, videor och ljudupptagningar. I korta drag gjorde jag
en kartläggning av alla element som jag tyckte var viktiga för att registrera och fånga
rumsligheten. Att först besöka s termala bad i Budapest fullt med människor för att sedan
undersöka folktomma kommunala badhus i Stockholmsområdet gav mig en inblick i hur mycket
en människokropp påverkar rummet och nästan blir en del av interiören. Jag insåg att en kropps
rörelser är ett resultat av arkitekturen, ritualer, material och historia bakom den.
När jag efter besöken studerar och jämför badhusen så finns det många likheter mellan dem, se
bilaga B-D. I samtliga badhus jag besökte var poolen kvadratisk, men med olika vinklar på
botten. I botten av bassängerna kan man se ränder i längsgående riktning med långsidan,
utformade efter tävlingssimning som sport. Idrottare skall kunna orientera sig i bassängen medans
de simmar, utan att behöva titta upp, för att kunna simma så rakt som möjligt och därmed komma
fram så fort som möjligt.

Åkeshovs simhall

Alla simhallar och dess bassänger har liknande sätt för kroppen att ta sig ner i bassängen,
nämligen startpallar på ena sidan av poolen i varierande höjd. Startpallarna var alla i olika
utföranden i hallarna men samtliga i materialen plast, metall eller stengods. De fanns även stegar
eller trappsteg ner i vattenrummen som ett komplement till startpallarna, dessa var gjorda i
metall och kakel. Materialen som användes i poolrummen var genomgående i samtliga, nämligen
rektangulärt kakel i vitt samt tävlingsränder i mörkblåa eller svarta nyanser. När man är under
vattnet så upplever man rummet med en ljus, blågrön nyans som både beror på materialen men
också vattnet och kloret man tillsätter för renligheten av vattenkvalitén.
Doften i simhallar är en doft som verkligen karakteriserar rummet, nämligen klor. Så fort man
känner den doften så vet man att det finns ett människoskapat utrymme fyllt av vatten i närheten.
Ljudbilden skiljer sig lite mellan de olika hallarna, men generellt var att ovanför vattenytan hör
man när vattnets rörelse tydligt från människokroppen som rör sig i det. Det plaskas och alla ljud
är skarpa. Under vattenytan är det som att alla ljud får ett filter och de skarpa ljuden suddas ut.
Olika ljud skapas när kroppens volym förflyttar vattenmassan och det upplevs lite som en röst
guidar än vid meditation.
Ytorna omkring bassängerna skiljde sig mellan de olika hallarna, men samtliga hade inslag av trä
och ljusa ytor. Hallarna var rymliga och 7 av 8 hade högt i tak. Fönstersättningen bestod
antingen av stora glasytor på en av rummets sidor eller uppifrån genom fönster i takhöjd eller
takfönster. Varje simhall hade konst av olika slag och efter att ha pratat med en driftschef på en
av simhallarna visade det sig att 1% av kostnaden för hallarna skulle både under tiden
byggnationen (1950-1970-tal) och idag, gå till offentlig konst.
Dessa karaktäristiska drag och material jag nämnt ovan är typiska för simhallar, oavsett vilket
byggnadsår det är uppförda. Materialen, doften och ljuden gör att vi kopplar direkt tankarna till
bad- och vattenmiljöer när vi upplever dem tillsammans.

Västertorps simhall
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Efter att ha analyserat materialet från studiebesöken i de olika simhallarna valde jag göra ett
återbesök i en av hallarna, Västertorps simhall. Detta för att fördjupa min förståelse för kroppens
relation till vattnet och den omgivande arkitekturen. Jag ställde mig dessa frågor:
- Hur rör sig en kropp i vatten?
- Hur intar kroppen den programmerade arkitekturen/poolen?
- Hur förstår jag massa och tomrum?

“Bathing is about the sensuality of warm and cold, hot and cold
– thermal sensations that heighten your sense of awareness,
destabilize your mood, and generally rearrange the contents of
your mind.”
											 - Leonard Koren

Kroppens relation till vatten och poolen

Jag och två personer fick tillgång till hallen innan den öppnat för allmänheten, för att kunna
använda kameran. Jag instruerade personerna i att röra sig ovan- samt under vattenytan och inta
poolen precis som de själva önskade. Jag tittade på deras rörelser och massan kroppen
påverkade i vattnet genom foton och film. Underlaget redigerades sedan till stillbilder,
materialiserade rörelser (se Bilaga E).
14
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Funna kvalitéer

Nästa steg för mig var att sammanfatta alla undersökningar och punkta upp detaljerna och
kvalitéerna som fångat mitt intresse i de materialet jag bestod. De jag valde ut var:
- Ljudbilden över- och under ytan
Som jag skrev tidigare så ovanför ovanför vatteytan hör man alla ljud skarpt och hård medans
under vattenytan är det som att alla ljud får ett filter och de skarpa ljuden suddas ut. Det är som
att ljudbilden skapar olika zooner genom en känsla av offentligt ovanför vatten ytan och ett privat
space under vattenytan.
Polrummet genom ett filter

- Gränserna mellan det offentliga och privata
Precis som med ljudet så upplevs rummet ovanför ytan som ett offentligt rum medans under ytan
skapas en väldigt privat rumslighet. När man är i poolrummet uppleves under ytan för det mesta
från huvudet och neråt och över ytan endast med huvudet.
- Vattnet som material skapar en intimitet
Vi kan känna av varandras rörelser i vattnet, de i sig blir som en hel kropp. Vattnet för oss
samman. Vattnets tyngkraft gör att kroppen har andra rörelsemönster i vattnet än på land.
- Poolrummet upplevs genom ett filter
Eftersom vi naturligt ser dåligt under vatten så upplever ofta poolrummet ovanifrå med huvudet
över vattenytan. Vattnets rörelse och ljuset gör att vi inte upplever det under ytan som skarpt, och
det blir som att bi upplever rummet genom ett halvtransparent förvrängande filter.
- Fågelperspektivet
Poolen är ett rum vi kliver ner i men som vi upplever utifrån ett fågelperspektiv. Det är sällan man
befinner sig på botten av poolrummet på grund av vattnets tyngdkraft. Det är alltså inte ett rum
som liknar de flesta andra rumsligheter vi har omkring oss, där vi på grund av tyngdkraften
befinner oss på ”botten” av rummet. Även sättet entréerna är skapta på genom trappsteg och
stegar är speciellt. Hur hade det varit om ett rum var utformat på samma sätt som ett poolrum,
men utan vatten?

Kroppar rör sig som en enhet

- Vattenytans spegling
Speglingen som skapas på vattenytan vid fotografi gör att man under vattnet upplever ett
symetriskt rum som vi inte upplever genom att titta på rummet med egna ögon. Detta på grund
av att våra hjärnor processar informationen ovanför vattenytan också så vi förstår de olika
nivåerna medans kameran endast uppfattar det som en spegling och därav skapas ett rum vi inte
kan uppleva på samma sätt som vi upplever andra rum i vår omgivning.
- Färg, form och material
Dessa är genomgående i samtliga badhus och väldigt specifika för dessa miljöer.
Materialen innehåller en berättelse i sig, vilket gör att vi kopplar direkt tankarna till bad- och
vattenmiljöer när vi ser dessa material.
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Skulpturer

För att förstå vad ja ville använda materialet till tog jag ett steg tillbaka och funderade på vad det
var jag ville förmedla med mitt projekt och hur jag ville förmedla det.
I boken ”Undesigning the bath” skriver Leonard Koren:

”So how do I define a great bathing environment?
It is simply, or rather not-so-simply, a place that helps bring my
fundamental sense of who I am into focus. A place that
awakens me to my intrinsic, earthy, sensual, and paganly
reverential nature. A quite place to enjoy some of life´s finest
desserts amidst elemental surroundings. A profoundly
personal space, even when shared with other people, suitable
for the most intimate sacraments of bathing.”
(s. 13)

Koren sätter ord på vad jag är ute efter att förmedla med mitt arbete. Vattnets omfamning av
kroppen skapar ett avbrott från omgivningen och endast nuet är närvarande. Tiden saktar ner,
kroppen saktar ner. En paus uppstår, en paus från de ständigt gnagande kraven. De kvalitéerna
som jag upplever finns i kroppens möte med vatten, en tid för återhämtning och avskärmning från
den digitala världen tror jag är viktig för oss människor i vår omgivning där stress är en konstant
del av livet. Vi människor måste hitta medel för att få avkoppling från omvärlden och att belysa
vattnets kvalitéer kan vara ett sätt att uppmärksamma för andra vad som finns att hämta i
i det mötet, enligt mig.

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Andra personer jag har blivit influerad av i mitt arbete är David Hockney, Roni Horn och Louise
Bourgouis. David Hockneys arbete ”Paper Pools” är en serie av arbeten gjorda 1978 där han
jobbar med vatten och ljus. I boken beskrivs hans arbete som ”the paradox of freezing in a still
image what is never still, the swimming pool set in nature which it reflects, the play of light on the
water and the dematerialized diver´s figure under water.”(s. insidan av omslaget på boken), alltså
paradoxen i att skapa en stillbild av något som aldrig är still, poolen placerad utomhus som
speglar naturen, ljusspelet på vattnet och den dematerialiserade dykarens figur under vatten. Han
säger:

David Hockney - Paper pools

”the point about water is you can look at it in so many
different ways; it’s always different; you can choose what
to look at, you can say, your eyes will stop here or there”
- David Hockney (Paper pools, s.48)

Hockneys arbetssätt fick mig att inse att jag ville materialisera kroppens rörelse i stilla objekt för
att utmana mig själv och sätta mitt material in i ett nytt kontext. Den nya kontexten jag valde var
skulpturer. Detta på grund av min längtan att jobba med händerna, men också för att utveckla
mina kunskaper inom det ämnet då jag anser att det är högst relevant inom inredningsarkitektur.
Jag ville undersöka om jag kunde skapa objekt som innehåller några av de kvalitéerna jag fann i
undersökningarna av simhallar och kroppens relation till vatten, men också att materialisera en
rörelse till något stilla.
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Roni Horn är en amerikansk konstnär som arbetat mycket med att beröra materialet vatten genom
skulptur, fotografi och text. I boken ”Another water” har hon jobbat med 15 meter långa
fotografier av floden Thames i London, för att visa på vattnets oändliga texturer och materialitet.
Varje bild är ett nytt utsnitt av allt floden bjuder på, alltifrån virvlar till nästan spegelblankt och
i färgerna gulgrönt till mörkaste blått nästan mot det svarta hållet i nästa bild. Horn beskriver i
text genom små fotnoter under bilderna, sammanlagt flera hundra fotnoter, allt hon upplever att
vatten kan vara och dess olika skepnader. Att texten står under bilderna upplevs som att att Horn
beskriver allt under ytan av vattnet. Hon skriver bland annat:

”Sometimes when I look at the river I can see in to it slightly.
Not very far, not more than an inch or two, but it gives
the feeling that the water is occupied almost to the
exact volume of the river with something other
than water – perhaps another water.”

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

- Roni Horn (Antoher water, punkt nr. 3)

Horn har under sin karriär gjort många olika arbeten om naturen och framförallt vatten. Ett annat
exempel är ”Pink Tons”1 från 2009, där verket är en rosa kubformad skulptur i gjutet glas. Fem
av sex sidor består av frostat glas och toppen är kristallklart glas. Om man undersöker skulpturen
från toppen och tittar ner i botten på den så har den sprickor och en ojämn yta vilket skapar
glitter och en känsla av vatten. Dagsljuset påverkar skulpturen och gör att den förändras när du
rör dig förbi den. I en intervju med konstnären och kuratorn Julie Ault, 2013, sa Horn:

Roni Horn - Another water

”In the glass pieces, what fascinates me has a lot to do with the
essence of something that has one appearance but is
really something completely different. For example,
glass is a (super-cooled) liquid, not a solid.
It’s a pretty amazing thing that a material as ubiquitous
as glass can masquerade like that. It’s like having
a mask but the mask is identical to the real thing.”

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

- Roni Horn

Horns verk inspirerar mig på så vis att hon jobbar mycket med illusion och föränderlighet i
stilla objekt. I sina fotografier av floden Thames fångar hon upp rörelser, yta och färgernas olika
uttryck av floden i stilla bilder och i sina glasobjekt skapar hon genom dagsljusets hjälp rörelser i
solida objekt. I de olika verken jobbar hon med yta och djup, föränderlighet och stillhet och låter
dagsljuset eller väderförhållanden styra hennes verk.
Roni Horn - Pink Tons
Källa: http://www.tate.org.uk/search?q=roni+horn
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1

http://www.tate.org.uk/art/artists/roni-horn-2402
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Eftersom jag ville jobba med att få in en rörelse i mina stilla skulpturer så studerade jag
Louise Bourgeois, som var en fransk konstnär som föddes 1911 i Paris. Hon jobbade ofta med
olika teman som hon återkom till under olika perioder i livet. Bourgeios utgick ifrån ett feministiskt
perspektiv i sitt arbete och hon har många arbeten som berör ämnena jag önskar beröra i mitt
projektarbete.

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Bourgeois arbetar under olika tidspunkter i sitt liv med temat Naturstudier där hennes verk berör
sambandet mellan naturen och kvinnokroppen. Hennes inriktning blev skulpturer där hon delar
upp kroppen i ett fåtal fragment och kroppsdelar snarare än att se kroppen som en helhet. Hon
arbetar med maskulinitet och feminitet i skulpturerna genom olika material och former, ofta
böljade, runda former utifrån bröst, revben och ryggrad. Material så som gips, plast, brons och
latex syns i hennes verk. Hennes skulpturer inom detta tema tolkar jag som att det handlar om hur
kroppen och jorden hör ihop, om livets bräcklighet men också livsstyrka.
”Nature study” från 2009 är en serie bestående både av teckningar och skulpturer. Jag fastnade
för hennes teckningar där hon blandar former från naturen med former från den kvinliga kroppen.
De flesta av verken i denna serie består av organiska former som bygger på varandra och tar stöd
ifrån varandra, ett exempel ser man i verket högst upp till vänster.

Nature study, 2009
s.117

Under temat Evig rörelse använder Bourgeois sig av skulpturer hängandes i trådar och skapar
rörelser som aldrig tar slut för att visa på livets och dödens kontinuitet. Repetition efter repetition
syns i hennes verk, både genom faktiskt rörelse men också upprepningar.
Skulpturen ”Untitled” från 2004 är en abstrakt organisk form i aluminium som hänger i trådar från
taket. Skulpturen snurrar runt sin egna axel i orytmiska varv, ibland snabba och ibland långsamma
men med en rörelse som aldrig slutar snurra.
Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

I verken som innefattar och undersöker Balans belyser hon vikten av att finna en inre harmoni och
stabilitet i livet. Hon säger:

Untitled, 2004
s.143

”Planeten är en klocka som vrider sig och tickar. Man måste
komma i takt med världens tickande. Sedan är det bra”

- Louise Bourgeois (I Have Been to Hell and Back, s.193)

Verket ”Poids” från 1992, består av två glasskålar innehållet av blått vatten, i balans genom en
tyngd som är fäst i en metallstång som håller upp skålarna.

Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Louise Bourgeois sätt att ta tag i olika typer av teman, som alla har en koppling till
människokroppen, inspirerar mig. Uttrycksättet hon använder sig av talar direkt till mig som
betraktare och materialvalen gör att jag lätt får en anknytning till hennes verk. Eftersom jag i mitt
arbete strävar efter att belysa kroppens möte med vatten och hur viktig den är för vårt mentala
mående, finner jag stor inspiration i hennes arbete.
Poids, 1992
S.195

Samtliga verk är tagna ur boken ”Lousie Bourgeois. I Have Been to Hell and Back”, skriven av Iris
Müller-Westermann och utgiven av Moderna Museet 2015.
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Formutforskande

Även om formerna togs ur material på verkliga människorkroppar, så upplevde jag resultatet av
dessa former för abstrakta och svårtolkade i kopplingen till kroppen. Jag valde istället att ta en
annan väg där jag använde mig av blöt sand och min egen hand, fot och andra kroppsrörelser
liknande de i filmerna, för att skapa en urgröpning i sanden. Urgröpningarna tänkte jag sedan
fylla med gips och 3D scanna för att få in en modell i Rhinoceros jag kunde jobba efter.

Utifrån tanken om att skapa skulpturer valde jag ut filmer och bilder av situationer där kroppen
möter vattnet som jag tyckte var intressanta. Jag letade efter situationer där kropparnas rörelser
i vattnet tillsammans skapar en ny form. Dessa bilder och filmer förde jag sedan in i Rhinoceros
och skapade former av konturerna av kropparna i poolutrymmet. Jag satte sedan ihop konturerna
och fick ut ett objekt i 3D. Jag gick tillbaka några gånger till konturen och förenklade den tills jag
kände att objektet som skapats i 3D gav mig en känsla av kroppar i vatten, jag förkroppsligade
objektet.

Efter att ha provat att jobba med sand och annat formutforskande så som lera och frigolit, valde
jag ändå tillslut att gå tillbaka till Rhinoceros och börja modellera former fritt utifrån mina foton
och filmer. Jag funderade över hur jag kunde kommunicera kroppens möte med vatten på ett sätt
att en besökare på vårutställningen skulle kunna förstå vad jag arbetat med utan att jag behövde
vara där och förklara vad det var. Jag började med att modellera en hand och en vattenyta, för att
kunna jobba med att fånga känslan av handens möte med vattnen. Jag satte sedan ihop handen
och vattenytan och gjorde en första test, genom att 3D-printa modellen. Resultatet gav mig insikt
i två saker, dels att jag lyckats fånga blänket i vattnet i min 3D modellering av vattenytan men
också att jag måste omplacera och duplicera handen för att få in rörelse och inte bara en känsla
av en ”död hand”.

Förflyttningar av människokroppen är sekvenser av poser. En serie av poser blir tillsammans en
rörelse. Det har likheter med en interiör, arkitekturen är en helhet ihopbyggd av fragment. Former
och material som sätts ihop till en interiör.

3D print - test

3D printning - test av hand möter vatten

Kropp möter vatten
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För att få in en rörelse började jag experimentera med förenklingar av en rörelse. Jag funderade
över när en hand eller annan kroppsdel rör sig genom vatten och trycker undan massan en kort
stund. Vad sker om jag låter den undantryckta vattenmassan förbli som ett synligt tomrum eller
spår i skulpturen, för att visa på en rörelse? Vad sker om jag tar formen av en pool och låter
rörelsen bli som en utgrävning i poolrummet?
Utifrån detta experimenterade jag fritt med skala och förenkling, jag abstraherade kroppsrörelser i
vatten på olika sätt. När jag skapade formerna i 3D i Rhinoceros kändes det som om något
saknades så jag tog ett steg tillbaka till mitt film- och bildmaterial och tittade på materialen och
detaljerna i poolrummen. Eftersom det genomgående materialet i poolerna var kakel så
bestämde jag mig för att använda mig av det och skapa en känsla av materialitet i skulpturerna,
för att återkoppla till simhallsarkitekturen och ge skulpturen fler detaljer.
I min experimentella fas fastnade jag för objekt som var uppbyggda genom att jag multiplicerade
en hand och placerade händerna efter varandra i en sekvens av rörelser. Jag tog sedanut 2D
konturer från händerna och satte i sin tur ihop dom till ett objekt. Jag gick tillbaka till konturerna
många gånger och förflyttade händerna i förhållande till varandra genom både höjd, bredd och
avstånd innan jag fann en form som jag var nöjd med. Jag valde att behålla konturerna av händer på sidan av formen för att man lättare skulle förstå att skulpturen berättade om en sekvens av
rörelser. Min tanke var hela tiden att 3D-printa formen jag önskade och göra silikonformar av den
för att kunna experimentera med olika material, men när jag var nöjd med formspråket på första
skulpturen och hade 3D-printat den, insåg jag att släppet som krävs i en gjutform gjord av silikon
inte fungerade på denna form på grund av vinklarna och mellanrummen. Istället 3D-printade jag
formen ihålig för att kunna gjuta direkt i den och prova olika materialiteter, vilket jag skriver om
senare i rapporten. När jag funderade över storleken på första formen så förhöll jag mig till ett
flertal parametrar, både storleken på en kvinnlig hand (i det här fallet min egen) samt 3D
skrivarnas storlek. Resultatet blev en skulptur med måtten (mm) i bredd ca 200, längd ca 235 och
höjd ca 110.

Ett urval ur mitt formutforskande i Rhinoceros

När jag skrivit ut den slutgiltiga formen för den första skulpturen, valde jag att även att printa
samma rörelse men i form av händer som möter en vattenyta vilket var det jag utgick ifrån vid
skapandet av skulpturen. Detta gjorde jag för att förtydliga för mig själv och andra, mitt
tillvägagångssätt i processen. Jag valde dock att inte använda mig av den 3D printningen på
våruställningen, då jag inte tyckte att den passade in med de andra gjutna elementen.
En repetition av processen genomfördes sedan på andra kroppsdelar och deras möte med
vatten för att kunna ringa in ämnet på flera nivåer. Resultatet beskriver jag senare i rapporten
under överskriften ”Resultat” men för att sammanfatta så är inspirationen för skulpturerna
människokroppen, dess rörelser och beteende i förhållande till poolen som rum.

Händernas relation till varandra skapar olika rörelsesekvenser vilket resulterar i olika form
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3D printad gjutform - sidovy

3D printad modell utav samma rörelse i händer - opolerad

3D printad gjutform - ovanifrån

3D printat kakel
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Materialitet

Med de som utgångspunkt testade jag sedan att göra materialteter i tvål och bivax. Jag gjöt alla
material i samma form, för att lätt kunna jämföra dess egenskaper.

Medan jag skissade på formen av de gjutna elementen, funderade jag över om materialiten i
skulpturerna skulle vara i kontrast till simhallsarkitekturen eller samspela med den. Jag insåg att
mitt val av material skulle bli en viktig del av mitt uttryck och började därför att titta på materialen
som fanns i simhallarna. De överrespresenterande materialen var kakel, metall och trä. Samtidigt
som jag arbetade med skapandet av skulpturerna började jag fundera över i vilken kontext jag
ville ställa ut de gjutna elementen i. Jag hade en vilja efter att skapa någon typ av rumslighet att
placera skulpturerna i och det utrymmet skulle tala med simhallsarkitekturen och dess material,
vilket jag kommer att berätta om senare i rapporten. Detta gav mig en insikt i att materialen på
de gjutna elementen skulle vara i kontrast till de materialen som fanns representerade i
simhallarna.

I mitt första försök använde jag mig av transparent tvålmassa, som jag hettade upp i kastrull tills
den övergick i flytande form. Första formen hällde jag bara utan att tänka på hastigheten, för att
prova mig fram med materialet. Jag upptäckte att beroende på hur varmt jag hettade upp
materialet och i vilken hastighet jag hälldre ner materialet i formen, påverkade texturen.
Ju snabbare jag hällde, desto fler bubblor och därmed mindre transparent material.
I nästa experiment provade jag sedan att hälla tvålmassan väldigt sakta för att få den så
transparent som möjligt, detta för att materialet skulle vara genomsläppligt för ljus. Jag provade
även att göra tester där jag blåste in luft i tvålen medans det härdade samt att röra om i
tvålmassan när den värmdes upp och ändrade form, för att på så sätt få in bubblor och påverka
opaciteten.

När det kommer till materialitet är funktion och även skönhet en aspekt att relatera till.
1896 talade den amerikanske arkitekten Louis Sullivan om ”Form (ever) follows function”, alltså
form följer funktion vilket lämnade strävan efter att skapa något vackert, utanför. Han ansåg att
formgivningen måste underordna sig funktionen och att formgivarens uppgift var att hitta den
inneboende funktionen, så skulle den yttre formen ge sig själv. Han sade:

I nästkommande experiment valde jag att tillsätta blå tvålfärg, efter färgen man upplever i
poolen som rum. Jag lekte med den blåa nyansen för att få fram olika uttryck, alltifrån helt
genomfärgat till delvis färgat och virvlar. Jag fortsatte sedan med vit vålmassa samt bivax, där
jag experimenterade på samma sätt med bubblor, textur och färg. Jag gjorde även tester där jag
blandade de olika materialen med varandra.

”It is the pervading law of all things organic and inorganic,
of all things physical and metaphysical, of all things human and
all things superhuman, of all true manifestations of the head, of
the heart, of the soul, that the life is recognizable in its
expression, that form ever follows function. This is the law.”

I en undersökning la jag transpratent- och vit tvålmassa samt bivax i vatten, för att se hur snabbt
materialet löstes upp. Som väntat förändrades tvålmassan snabbast över tid och ju varmare vatten
jag använde mig av, desto snabbare löstes materialet upp. Allt eftersom tvålmassan löstes upp i
vattnet, blev vattnet mjölkigare och mjölkigare i tonen, vilket är något jag får fundera över om jag
vill ha i mitt uttryck om jag väljer att placera skulpturerna i vatten.

- Louis Sullivan

Att lära av mina materialtester, så är tvålmassa väldigt lättarbetat på så sätt att det är enkelt att
skära i och håller formen bra. Att färgsätta tvålmassa var väldigt tacksamt och det gick att gjuta i
många utföranden färg- och texturmässigt. När det kommer till genomsläpplighet av ljus, så
släpper den transparenta tvålmassan igenom massor med ljus i kontrast till den vita som inte
släpper igenom ljus alls. Tvålmassa som material är doftfritt, vilket gör att man kan anpassa även
doften efter önskemål, till exempel genom att kanske tillsätta lite klor för ytterliggare en tanke till
vatten och badhus?
Bivax som material var lätt att smälta ner och gjuta i en form men det var svårt att skära i, släppte
knappt igenom ljus och när man tillsatte färg blev det andra nyanser än förväntat, då vaxet går i
en orange/gul nyans. Detta betyder att tvålmassa är att föredra utifrån mina önskemål om
skulpturernas snabba förändring över tid samt ljusgenomsläppligheten. Om det bir vit- eller
transparent tvålmassa, samt nyans och doft beskriver under delen ”Resultat”.

Louis Sullivan blev under 1930-talet funktionalisternas vägvisare när det kom till arkitektur och
formgivning av objekt och möbler. Jag föredrar dock att även välja in skönheten, eller det vackra,
som en aspekt i mitt arbete. Funktionalistiska tankegångar vid gestaltningen behöver inte
nödvändigtvis påverka estetiken.
Material berättar olika historier. Alla material förändras över tiden men olika material åldras olika
fort, beroende på dess egenskaper, miljön de finns i samt människans belastning av dem.
Jag fascineras mycket över material eller objekt som nötts ner och i sin tur skapar något nytt.
Tidsaspekten som jag behöver förhålla mig till är att skulpturerna skall hålla i minst 10 dagar på
vårutställningen. Jag vill att materialen i mina skulpturer, eller gjutna element, skall släppa igenom
ljus för att återspegla till vatten som material och förändras snabbt över tid, som en förstärkning
av rörelser men i ett annat uttryck. De ska även tala med formen och låta formen av rörelserna ta
plats. Utifrån dessa egenskaper radade jag upp material så som paraffin, bivax, kokosolja, resin,
silikon och tvål som möjlighet att experimentera i. Jag strök dock snabbt både paraffin och resin
att laborera med då de är två väldigt giftiga ämnen som avger cancerogena partiklar.
Med hänsyn till tanken om att skulpturerna snabbt skall förändras över tid så inträdde en ny tanke
hos mig, nämligen att jag kunde blanda in vatten som material i kontrast till skulpturerna.
Idén var att skulpturerna kunde ligga i vatten och i sig bli som kroppar i vatten. Denna
föreställning mynnade ut i tanken om att använda mig av tvål som material på skulpturerna, tvål
förändras snabbt över tid i kontakt med vatten, släpper igenom ljus och kan återkoppla till tanken
om renlighet och badhus.
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Materialtester med transparent tvålmassa

Materialtester med vit tvålmassa samt bivax
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Bilden är borttagen av upphovsrättsliga skäl

Jean Pierre Raynaud - La Maison de La Celle-Saint-Cloud, 1974

Utställning

I denna del av arbetet jobbar jag med
vårutställningen och inramningen av projektet.
Jag fokuserar på hur jag kan skapa ett rumsligt kontext
att ställa ut skulpturerna i, som kommunicerar med
simhallarnas estetik, poolrummens kvalitéer och de
gjutna elementen, allt med en gnutta humor.
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Formutforskande, placering och materialitet

I takt med skapandet av skulpturerna så började fundera över vårutställningen och i vilket kontext
jag skulle ställa ut mina skulpturer. Jag bestämde mig direkt att jag ville få in estetiken av badhus
i rumsligheten och gick därför tillbaka till kvalitéerna jag funnit i poolrummet som fångade mitt
intresse. Någonting jag fann roligt plocka upp och jobba med i utställningsformatet var ”Fågelperspektivet”, ”Poolrummet upplevs genom ett filter” samt ”Färg, form och material”, (se sida
16). Min första tanke var att bygga upp en sektion av ett poolrum från simhallen, där skulpturerna
skulle vara uppställda på podium. Rumsligheten skulle vara kaklad i vitt kakel med en blå rand
och vita fogar, för att återkoppla till tävlingsränderna i botten på bassängerna. Podierna skulle
även dem vara kaklade i vitt kakel fast i mindre skala för att ge besökarna en direkt koppling till
simhallar men ändå leka med skala.
Eftersom jag ville jobba med rumsligheter och kakel så studerade jag Jean Pierre Raynaud som är
en fransk konstnär, född 1939 i Courbevoie. Raynaud skapade bland annat verket ”La Maison de
La Celle-Saint-Cloud” (se s.33) 1974 i Paris som är en konstinstallation bestående av ett helt hus
interiör, täckt av vita 15x15 kakelplattor med svart fog. Tak, väggar, golv och fast
inredning är samtliga belagda med den massproducerade produkten och med detta ville
Raynaud skapa ett space utifrån ett kontrollerat rutnät.
Efter en handledning tog jag beslutet om att vidareutveckla mina tankar om rumsligheten som
omger skulpturerna, ta kvalitéerna jag funnit i de olika poolrummen och placera in dom i ett nytt
rumsligt kontext. Jag valde att fortfarande utgå från en kvadratisk rumslighet med
hänsyn till poolens form, men bestämde mig för att lägga till en stege i metall, liknande en
poolstege, på utsidan av rumsligheten för att besökaren skall kunna klättra upp på stegen och se
skulpturerna ovanifrån, likartat upplevelsen när du står på poolkanten och upplever poolrummet
uppifrån. För att leka med gränsen av offentligt och privat samt att poolrummet upplevs genom
ett filter, experimenterade jag med tanken om att lägga till en materialitet av plast på toppen av
rumsligheten så besökaren ser skulpturerna relativt oskarpa genom detta material.

Första skiss på rumsligheten

På insidan av rumsligheten behöll jag tanken om kakel som material, men arbetade istället med
ett nytt uttryck. Tävlingsranden som finns i samtliga bassänger jag analyserat, ville jag få in i min
rumslighet men för att sammanfoga det med vattnets brytning av former och ljus, så placerade
jag kaklet som tävlingsranden består av, på så vis att den inte längre är rak utan placerad som att
du ser den genom vattnet, en uppbruten rät linje. Jag lade även till en öppning på sidan av
rumsligheten i marknivå, för att besökaren skall kunna gå in i rumsligheten och se uppleva
rumsligheten underifrån. Jag ville få besökaren att fundera över hur det upplevs att vara på
botten av en rumslighet liknande ett poolrum, då vi aldrig upplever det rummet annars.
Min placering under vårutställning på Konstfack innebar många begränsningar. Jag blev tilldelad ett långsmalt utrymme, med högt i tak och takfönster. På min tilldelade yta fick inget fästas i
väggen, utan allt som ställs ut måste vara fristående då tekniker skall kunna komma in i ett elskåp
som är placerat på den väggplatsen jag har. Dessa begränsningar är något jag får lösa i stunden
jag bygger upp min rumslighet. Som material har vi spånskivor samt 45x45 och 45x70 (mm) reglar
att utgå ifrån.

Utveckling av rumsligheten
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I början av min utforskande- och utformande process fokuserade jag mest på skulpturerna, då jag
tyckte detta var roligast för stunden och drev mig framåt, men också för att jag tyckte att det var
ett bra sätt att förmedla kroppens möte med vatten och dess kvalitéer. Ju längre jag kom i
processen gick jag dock över i att koncentrera mig mest på rumsligheten som skulle omge de
gjutna elementen, för att kunna finna ett bra sätt att berätta om våra fantastiska kommunala
simhallar och dess värde i samhället. I skrivande stund är vårutställningen på sitt slutskede och jag
har fått tid till att slutföra samt reflektera över mitt arbete, men först ska jag berätta om vad
resultatet blev.
Resultatet av mitt arbete är en rumslighet där jag tagit logiken från poolen som rum samt skapat
skulpturer gjutna i tvål som föreställer kroppens interaktion med poolen som rum och fört in i mitt
utställningsutrymme på vårutställningen. Hur jag utförde detta ska jag berätta om nu.

Rumslighet

Utifrån mina skisser om hur rumsligheten skulle se ut så började jag att bygga upp
grundstommen. Jag tog många av besluten på vägen, för att jag kände att jag behövde anpassa
mycket efter platsen. När jag började bygga var det beslutat om att min rumslighet var tvungen
att vara flyttbar för att personalen på skolan vid behov skulle kunna komma in i elskåpen bakom
min rumslighet. Efter att ha pratat med de ansvariga kom vi fram till en lösning där rumsligheten
kunde vara fast om en av dörrarna gick att komma in igenom. Jag fick bygga max 1500 (mm) ut
från väggen, så det blev min bredd på rummet och längden blev anpassad efter dörrarna till
elskåpen. Höjden på grundstommen valde jag att ha 2000 (mm) hög, detta för att en människa
skulle kunna gå in i rumsligheten utan att se ut, det skulle kännas som att man var i ett poolrum
utan vatten. När jag byggt stommen valde jag dock att korta ner den yttre kanten, närmast
gången, till 1700 (mm), detta av flera olika anledningar. För det första kände jag att när man
kommer som besökare till utställningen, så anländer de flesta personer från de hållet att de ser
poolstegen vid första anblick. Jag ville att personer skulle tänka att man kan klättra upp på den
och se rummet uppifrån, men jag ville också ge besökaren ett andra alternativ. Närmligen makten
att förstå att man även kunde gå in i rumsligheten från marknivå och se den från ett annat
perspektiv. Jag valde därför att korta ner väggen närmast gången för att man skall kunna få en
glimt av vad som finns innanför rumsligheten utan att ge svaret direkt. Jag ville skapa en
nyfikenhet som drar besökaren in i rummet. För det andra symboliserar den inre, högre väggen
poolkanten och den yttre, kortare väggen vattennivån.
Min första idé angående hur golvet skulle utföras var att endast använda mig av en spånskiva
och lägga den dikt an mot golvet. Under byggprocessen valde jag dock istället att bygga upp
ett ramverk att lägga golv på. Anledningen var dels att golvet i Konstfacks lokaler är byggda av
betongplattor och dessa plattor är inte plana utan är tjockare där de skarvas vilket gör att en
spånskiva inte kan ligga helt plant på golvet. Jag byggde därför ett ramverk bestående av 45x70
(mm) reglar som i sig anpassades efter de olika höjderna på betonggolvet, för att få golvet i
rumsligheten att bli så plant som möjligt. Jag ville även få till en liten höjd på golvet så att det
kändes som att man klev in i något, en sektion av en rumslighet.

Resultat/Slutsats

Som jag skrev tidigare i rapporten så behöll jag på insidan av rumsligheten tanken om kakel, men
i ett nytt uttryck. Jag utgick ifrån tävlingsranden som finns i samtliga bassänger jag analyserat
men valde att bryta upp linjen, utfrån upplevelsen av när du tittar ner i en pool där vattnet rör sig
och alla former och linjer upplevs som förvrängda. Kaklet limmades dit och fogades sedan med
vit fog.

Ofta i mina arbeten reflekterar jag över en detalj och
låter den bli logiken för projektet, precis som i detta
arbete där mötet mellan luft, kropp och vatten blivit
styrande för min utforskning.
I detta slutgiltiga fragment av rapporten beskriver jag
resultatet samt diskuterar och reflekterar över mitt
arbete och om jag uppnåt min strävan efter att svara på
mina frågeställningar.
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Poolstegen skapades utifrån stålrör i diametern 30 (mm). Jag svarvade kanterna på rören så att
trappstegen kniper åt de yttre röret och fina möten skapas och svetsade sedan ihop delarna och
fick stegen pulverlackad. Jag valde att stegen inte skulle gå hela vägen ner till golvet utan hänga
en bit upp, precis som på stegar som går ner i ett poolrum.
Färgerna som jag valde att använda mig av, har alla en historia. Färgen jag beslutade mig för till
den yttre delen av rumsligheten skulle anspela till färgen man upplever i ett poolrum, turkost med
lite skiftande i grönt (se bilaga C). Jag valde först en färg som innehöll en starkare nyans av
turkos, men efter att ha pratat me de personerna som ställer ut i min närhet, samt min egen
uppfattning om att färgen tog för mycket fokus, valde jag istället att tona ner den till en mer
behaglig blågrön men som ändå anspelar på poolrummet. Jag bestämde mig också för att låta
färgen gå in på insidan av rumsligheten för att få en bättre sammankoppling mellan de yttre och
den inre rumsligheten. Nyansen skiftar väldigt mycket under dagen beroende på ljuset och detta
tycker jag återspeglar till vattnets föränderlighet. Färgen på poolstegen är vald utifrån en nyans
som skulle samspela väl med kaklet för att knyta samman utsidan med insidan av rumsligheten
samt de olika nyanserna på kaklet är tagna utifrån simhallarnas estetik.
När jag utformade podierna som skulpturerna skulle stå på, utgick jag från storleken på de
vattenkärl jag valt att placera skulpturerna i. Jag ville även plocka in former jag funnit i simhallarna
och utgå från några av dessa när jag gestaltade podierna. Jag hade en önskan om att
skulpturerna skulle placeras på olika nivåer i rumsligheten för att skapa en spännande dynamik.
Utifrån dessa tankar skissade jag på olika modeller av podier och kom fram till till att använda
mig av ett podie som liknar en trappa, utifrån ett av sätten att ta sig ner i en pool, och ett annat
liknande en startpall. För att få podierna att samverka med rumsligheten lade jag även till blåa
kakelplattor som placerades i ränder över podierna, för att återkoppla till tävlingsranden i botten
av poolrummet. Angående storleken på podierna så ville jag att de skulle ta plats, men samtidigt
vara i en relativt liten dimension så att personer som besöker utställningen skulle våga gå in och
undersöka rumsligheten och skulpturerna utan att känna att de behövde trängas. Resultatet
av podierna och dess utformning tycker jag samspelar väl med resten av rumsligheten.

Process, uppbyggnad av stomme
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Resultat av rumsligheten på Vårutställningen
Resultat av rumsligheten på Vårutställningen
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Rumslighet uppifrån

Verkskylt på vårutställningen
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Skulpturer

När jag hade bestämt mig för vilka former jag skulle använda mig av i skulpturerna och 3D printat
dessa former började jag gjuta. Jag tog formarna i plast och lade dessa emot en skiva av
formplywood, för att sedan silikona i mötet mellan gjutform och formplywood. Jag hettade upp
transparent tvålmassa, tillsatte färg tills jag var nöjd och hällde i första formen. Jag insåg att jag
behövde gjuta skulpturerna i etapper för att kunna fylla upp formarna helt, när jag hällde en stor
kvanitet på samma gång så hittade tvålmassan alltid små vägar att ta sig ut ur formen.
Efter många katastorfala försök fann jag tillslut en metod som fungerade. När tvålmassan hade
stelnat fick jag sedan klippa upp formerna för att få ut de gjutna elementen, detta var det mest
spännande och kritiska momentet! Tvålmassans mönster var väldigt svårt att styra i en större
mängd och jag kunde inte förutspå eller bestämma exakt hur resultatet skulle bli vilket jag tycket
var intressant och givande. Tvålmassan är också så pass mjuk att drog man bort formen för hårt så
gick skulpturen sönder, man fick klippa en bit i taget.
Resultatet av ena skulpturen blev en tvådelad form som tonar från vitt i ena änden till mörkblått i
den andra. Formen är skapad utifrån en hands rörelse i vatten. Kroppen trycker undan
vattenmassa och detta lät jag förbli ett synligt tomrum. Jag materialiserade en rörelse till ett stilla,
solid objekt. Den andra skulpturen fick jag inte ur formen, hur jag än försökte. Tillslut sågade jag
upp formen i delar och fick ut ca 1/4 av skulpturen. Resultatet blev två delar/ fragment av fötters
rörelser i vatten, allt i en mörkblå nyans. Även om det inte blev som jag hade tänkt mig, så tyckte
jag om formerna som kom ut. Enligt mig visar det också på abstraherade rörelser, bara i ett annat
uttryckt. Jag printade en ny form eftersom den första var isärsågad men fick inte ut skulpturen ur
den heller, så jag insåg att jag behövde förändra formen och printa en ny för att få ut ett resultat.
Eftersom tiden innan våruställningen öppnade var knapp, provade jag att placera materialet jag
hade i kärl med vatten för att se hur det skulle se ut. Eftersom jag hade bestämt mig för att
skulpturerna inte skulle vara avbildningar av kroppens möte med vatten, utan snarare berätta om
en sekvens eller fragment av rörelser som byggts till en stor massa samt tiden som fanns kvar
innan öppningen, valde jag att behålla även de misslyckade försöket som mitt utställningsresultat.
Under utställningens tio dagar hann skulpturerna förändras mycket. De gick från att vara blåa och
vita i transparent tvålmassa till att färgen på skulpturerna gick ner i vattnet och kvar blev istället
vita icke-transparenta skulpturer med blått vatten. Formerna förändrades allt eftersom tvålen löste
upp sig och nya gestaltningar tog plats, en ny form av rörelse uppstod. Människor som
besökte utställningen tyckte under de första två dagarna att skulpturerna var ”spännande” och
”vackra” och förstod min ursprungsidé för skulpturerna när jag förklarade för dom. Allt eftersom
utställningen pågick och skulpturerna förändrades så blev reaktionerna annorlunda, jag fick
då kommentarer som att de gjutna elementen liknade ”gammal hud som legat i vatten förlänge”
eller ”ben”. Jag uppskattade alla olika människors upplevelser och kommentarer om
skulpturerna, detta eftersom jag insåg att jag då hade lyckats med skulpturernas snabba
förändring över tid. Något jag dock inte kunde förutspå var hur snabbt färgerna skulle gå ur
skulpturen och ned i vattnet. Jag hade tänkt mig att både formen och färgen skulle förändras
gradvis över de tio dagarna vårutställningen pågick men resultatet visade att formen
förändrades relativt långtsamt, den tioende dagen kunde man forfarande förstå hur grundformen
sett ut, medans färgen hade gått ner i vattnet och lämnat skulpturerna vita redan under tredje
eller fjärde dagen av utställningen.

process skulptur, gjutning fast i formen
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Resultat av tvålgjutning, hel skulptur

Skulptur, första dagen på utställningen

Resultat av tvålgjutning, fragment av form

Skulptur, femte dagen på utställningen
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Diskussion/Slutsats

För mig visar dessa kommentarer precis på vad jag önskade att finna samt förmedla med mitt
arbete, det visar på simhallarnas viktiga funktion i samhället, en livförsäkring men också en plats
för återhämtning och socialt umgänge där alla människor möts på samma nivå. Att lyfta fram
hallarnas arkitektoniska utformning och poolen som rum har också varit givande, jag har lärt både
andra människor och mig själv om vilka intressanta miljöer simhallar är och att poolen som rum
inte liknar andra rumsligheter i vår omgivning. Dessa bortglömda omgivningar finns mycket att
hämta ur och är en inspirationskälla inte minst i min kommande roll som inredningsarkitekt.

I mitt arbete har jag lärt mig mycket om ritualer, badande och poolen som rum. Jag har älskat
att undersöka simhallar och de arkitektoniska elementen de består av, historian bakom dem och
varför människor använder sig av dem idag. Simhallen är en plats som avslöjar mycket om våra
grundläggande beteenden och behov.
De flesta människor har någon sorts relation till badhus. Kanske är det religiöst, kanske är det
socialhygienens spel eller samhällets krav om att skolan skall innehålla simträning som ligger till
grund för relationen. Badhus är en speciell plats som kan innehålla känslor som både ångest och
avkoppling, mysigt och äckligt. Alla har en egen uppfattning, men jag upplever att de flesta ändå
har en åsikt om badhus som plats. Tittar jag på mina frågeställningar så tycker jag att jag har
lyckats uppnå det jag ville åstadkomma. Jag tror att jag har nått ut till människor om varför
simhallarna är viktiga att bevara i vår samtid samt vilken fantastisk källa dessa poolrum är,
jag har åtminstone satt ämnet på kartan.

Allmänt så anser jag att detta område innehåller många intressanta ämnen, det finns mycket att
gräva i och undersöka. Med samhälles tankar om hygien och renlighet som utgångspunkt tror jag
att analysera kommunalt ägda badhus är och har varit för mig betydande på grund av att det är
en plats där renlighetens ritual utförs i ett gränsland mellan offentligt- och privat utrymme. Det
är en privat handling att dela din smuts och nakenhet med någon annan person men samtidigt
är det ett offentligt utrymme där alla är välkomna, åtminstone i teorin. Badhusen hade under
1900-talet en viktig roll i vår stadsplanering och detta anser jag börjar förändras. Att bada på
offentliga platser har blivit en fråga om klass och politik, folk som kan betala för sig besöker idag
påkostade spa-anläggningar och inte offentliga, kommunala simhallar. Det är en förändring som
karakteriserar det samhälle vi lever i, en spegling av hur vi människor utvecklas. Jag anser att
historian och arkitekturen bakom våra simhallar är viktiga att bevara. Som jag skrev tidigare så
upplever jag att diskussionerna och mötena mellan människor som äger rum i badhusmiljöer är
viktiga. Nakenheten fungerar som en viktig roll på sättet att alla olika slags människor möts där,
du skiljer inte på människor efter deras jobbtitel, kläder eller politiska tankar och det är möten
som inte finns på många andra ställen i vårt samhälle. Jag tycker också att det är viktigt att belysa
vatten som en resurs och inte bara något som vi tar för givet. Användningen av vatten idag i
världen är en reflektion av politik och världsfrågor, vatten är makt på många olika sätt.

I det stora hela är jag nöjd med arbetet, jag tycker att jag fått till en fin balans mellan det
konstnärliga och det arkitektoniska. Men självklart finns det några saker jag hade gjort
annorlunda eller fördjupat mig mer inom om jag hade gjort arbetet igen, och det är först och
främst att jag hade velat arbeta mer med skulpturerna. Min tanke var att jag skulle hinna gjuta en
serie av skulpturer, för att sedan kunna välja ut de jag tyckte passade bäst i kontexten. Jag hade
velat forska mer i material och fått en ökad förståelse inom de ämnet. För det andra hade jag
velat besöka kommunala badhus igen när de var fulla med folk som jag inte har en relation till,
för att på så vis bli mindre betraktande och mer deltagande i min analys. I mitt fall fick jag endast
fota när det var tomt på besökare och därav var det dom situationerna jag lade mest tid på.
Jag pratade med en del personer i omklädningsrummen och omkringliggande miljöer om varför
de besökte badhus och deras uppfattning av de men hade jag varit där och själv deltagit i
badandet och duschandet mm. mer än vid fototillfällena så hade jag kommit i kontakt med en
större mångfald och därmed fått ett annat förhållningssätt till situationen. Jag tror att det hade
givit mig en bredare förståelse och en annan ingång i arbetet. Samtidigt när jag ser tillbaka på
mina frågeställningar jag valde att ha, så handlade det inte om att inkludera människor för att öka
förståelsen bakom badandet utan istället belysa vad jag tror sker i kroppens möte med
vatten inom simhallens ramverk. Dessa tankar är dock något jag skulle vilja ta vidare och analysera
djupare inom, både för att förstå hur jag kan använda mig av vatten som ett arkitektoniskt
material men också för att finna metoder att vara inkluderande och inte bara betraktande i min
kommande roll som inredningsarkitekt.

I mitt arbete har jag strävat efter att belysa kroppens möte med vatten i en programmerad
arkitektur, där mötet skapar ett fysiskt och mentalt rum. Det blir en tid för återhämtning och
avskärmning från omgivningen och jag tror detta är viktigt för oss människor i vår samtid där
stress är en konstant del av livet. Vi människor måste hitta medel för att få avkoppling från
omvärlden och att belysa vattnets kvalitéer har varit ett sätt att uppmärksamma för andra vad som
finns att hämta i det mötet, enligt mig. Jag har försökt genom ett samspel av material och en
tolkning av simhallarnas formspråk uttrycka en berättelse om simhallarna för att utmana
människor i deras tankar om vilka kvalitéer badhus har.
Jag har försökt förvalta simhallen inför framtiden.

Jag fick mycket rekationer och spännande samtal med människor, både under vårutställningen
men också i simhallarna. Några kommentarer stannade hos mig:

“Taking a bath properly requires being able to guiltlessly linger,
hang out, and/or do nothing whatsoever.”

”Jag går till simhallen för motionen men också för att det är en plats att möta vänninorna, basta
och ha en trevlig stund” - Barbro, 69 år

- Leonard Koren (Undesigning the bath s. 29)

”Väldigt viktigt ämne, simhallarna måste bevaras i vårt samhälle. Idag besöker jag dom inte
längre på grund av att jag blivit för gammal tyvärr, men medans jag fortfarande hade orken så
besökte jag simhallarna varje vecka” - Britta, 86 år
”Simhallarna har en stor funktion i vårt samhälle, inte minst är de en livförsäkring för alla barn när
skolan måste lära barn att simma”- Linnea, 36 år
”Mycket trevligt att du lyfter fram badet som en plats för rekreation och det sociala”
- Thomas, 50 år
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Bilaga A - Katalogtext

Badandet, en handling av kroppens möte
med vatten inom arkitekturens ramverk.
En ritual i vår vardag. En ritual av renlighet.
Vad händer i mötet när kött möter vätska?
Vad händer när vattnet omfamnar kroppen?
Med avstamp i samhällets tankar om hygien
och renlighet, rör jag mig i de kommunala
badhusen där ritualen av renlighet utförs i
gränslandet mellan offentligt och privat.
Jag undersöker vattnet som omfamnar
kroppen och arkitekturen som omsluter
vattnet och försöker genom min praktik att
förvalta dess kvaliteter.
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