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förord

/---/
  (Caroll.1870)

“

Symboliken i Alice i Underlandet är spontan och evig.
En längtan bort och till. Önskan att liksom Alice ramla ner i en annan 
(dröm)värld -som innehåller något vi aldrig sett förut.
-Ett tema som har varit till grund för denna gestaltning.

förord

“
2 fi g 1

/---/(Caroll 1870)



Jag har i detta examensprojekt gjort ett lustgårds-gestaltningsförslag som 
förhåller sig  till ett reellt uppdrag.

Uppdraget handlar om att formge Stockholms Stadsmuseums innergård som 
en samtida -men- sagolik lustgård under två veckor i juni. 
Innergården kommer att utgöra entrén och vara en förlängning av 
utställningen “Stockholm hjärta Kärlek” som pågår inne på Stadsmuseet under 
samma tidsperiod. En utställning som belyser historiska kärleksberättelser i 
staden.

Utställningen är en del av Stockholms Stads övriga eventsatsning Love 2010. 
Ett event som går under ledorden; festlig, öppen, delaktig,
 -ett event där man vill öppna upp staden för dess invånare och turister.

Innergården ska fungera dels som en “happening-oas” med ett antal fasta och 
tillfälliga aktiviteter, likaväl som ett kontemplativt rum med en “scenografi sk 
gestaltning”. Gestaltningens utformning kommer vara min tolkning utav 
beställarens (Stadsmuseets/Kulturförvaltningens) referenser som är följande;
 

Växtlighet, Färgrikedom, Marie Antoinette-hedonism, 
Alice i Underlandet, det skeva och avskavda..                                        

sammanfattning
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 När det nu efter snart tre år på konstfack är dags att sammanfatta mina intentioner 
som inredningsarkitekt och möbelformgivare, förädla dem och uttrycka den i ett 
examensarbete, blickar jag bakåt för att också kunna se framåt.  

Vad är det egentligen som har fångat mitt intresse under de här tre åren?                             
Hur vill jag representera det? Och vart vill jag att det leder mig (mål)?

Rummet, relationen, sammanhanget-

Under de här åren har jag framförallt jobbat med helheten och sammanhanget.            
Rummet framför möbeln, produkten eller objektet.  Rummet som del i något större , 
och analysen utav det.  Detta har ofta resulterat i konceptuella projekt där jag utgått 
från mina rötter i det idéhistoriska/fi losofi ska/kulturvetenskapliga området. 

Att just jobba utifrån en frågeställning, teori, eller ett tema -och sedan gestalta detta 
på ett narrativt sätt, är en arbetsmetod och ett förhållningssätt jag fi nner intressant 
och som jag vill fortsätta jobba med i framtiden. Jag ville därför hitta en projektform 
för mitt examensarbete där jag kunde maximera ett narrativt förhållningssätt i min 
gestaltning

En utställningsgestaltning           

Att jobba i denna projektform innebär att tolka en innebörd utifrån någon annans 
intentioner med själva utställningen och sedan kommunicera detta i min egen 
gestaltning.

Jag ville därför leta upp ett riktigt uppdrag och mailade ut en förfrågan till olika 
museer och konsthallar. Efter olika dialoger bestämde jag mig för att just jobba uti-
från stadsmuseets program för Love 2010 -vilket innebär att skapa ett scenografi skt 
uterum på på deras innergård.

bakgrund
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Att skapa ett talande och tilltalande uterum /lustgård och entré till 
den pågående utställningen inne på muséet.  

Ett scenografi skt uterum vars gestaltning bygger på mina egna 
tolkningar utav beställarens intentioner med vad platsen ska berätta.

Gestaltningen handlar till viss del om att formge avtalade
verksamheter som ska fi nnas på platsen.

problemformulering/
syfte
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Metod
FAS I
Inventering/Analys/Värdering

En inventering utav programmet; de behov och önskemål Stadsmuseet har i förhål-
lande till platsen.  En researsch, analys och acossiationer kring de nämnda refer-
enserna på övergripande tema –samt kring de olika specifi ka verksamheterna/
platserna i sig; exempelvis en scen,  ett lusthus etc. 

En värdering utav vad jag vill att platsen/verksamheterna ska vara/innehålla/kom-
municera i sig själva och i förhållande till varandra.

FAS II
Visualisering- Form/Skala/Plats

Nästa steg blir att skissa –på planen, på former och i modeller. 
Att kunna undersöka konkret hur de olika elementen ska utformas och förhålla sig 
till varandra och till platsen.

FAS III
Representation/Kommunikation- Modell skala 1:50, Detalj skala 1:1
och  illustrationer

Slutfasen kommer handla om att gestalta de beslut jag har tagit genom skisspro-
cessen, mina slutsatser kring hur jag vill att platsen ska gestaltas i verkligheten och 
att kunna kommunicera detta så tydligt som möjligt

metod
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v7 –veckan innan uppstart och jag möter;      
 
Karin Axelsson; Projektledare för Evenemangsenheten på Kulturförvaltningen,               
Philippa Norman;  Program- och Eventproducent på Stadsmuseet – samt                               
Maya Berggren;  Producent på Stadsmuseet –för första gången.

De berättar om eventet och uterummet,                                                                                        
Jag berättar om mig själv och hur ett examensprojekt går till.                                                           
Jag försöker klaragöra att jag behöver tillräckligt med eget ansvar/konstnärlig frihet för att 
detta skulle kunna vara intressant för mig i rollen som inredningsarkitekt/formgivare och för 
att det ska kunna fungera som ett ”case” i betydelsen examensarbete.  Det faller ut till ett bra 
möte och uppföljningen blir att de vill se vem jag är ;                                                      
- Jag skickar exempel på tidigare blandade projekt och en ”moodboard” för detta projekt.

genomförande
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V8- uppstart

Min första utgångspunkt var att skapa olika associationer kring saker vi 
talat om på det första mötet, och även hitta nyckelbegrepp kring dessa 
och sedan formulera ner det i en moodboard. 

Ett sätt att kommunicera en första känsla kring 
uterummets gestaltning - för mig själv liksom för Stadsmuseet.

en första känsla
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 olika strukturer och transparans 

 överraskning & lekfullhet

elegans & stringens 

romantik & hedonism
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V8- fortfarande

Jag väntar på svar från Stadsmuseet. De väntar på svar.  Svar om allt “är grönt” för 
att köra hela projektet på innergården. Beslutet kommer att tas från högre instans 
på torsdagen.

Jag bestämmer mig för att köra på ändå, och inte låta mig hindras av att invänta på 
klartecken. 

en ringsignal
-och jag får veta att beslutet är taget. Vi bestämmer ett nytt möte på måndag v9

väntan I
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v9 -möte II & uppstart

Måndag 
Phillippa, Karin och Maya och jag verkar vara inne på samma spår och vi kan nu starta upp vårt 
samarbete.

vi pratar praktiska ting

Tidsplanen för när och hur detta ska genomföras 
De vill att jag förhåller mig till en budget,
-Och att jag är där under själva uppbyggnaden i sommar

Jag säger att jag behöver ett program och ritningar för att kunna fortsätta mitt arbete

många funderingar & överväganden

Jag pratar med min handledare Åsa Conradsson. 
Hon tycker att jag ska hålla mig fri i förhållande till det mesta av de reella förutsättningar som fi nns 
-så jag undviker att bli för styrd. 
“Mitt examensarbete ska handla om att skapa en gestaltning och att kommunicera detta genom 
arkitektens alla verktyg och metoder”, säger hon.

uppstart
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v9 -

I väntan på ett program från Stadsmuseet gör jag en behovsanalys som ett underlag till ett 
program (bilaga se s51-52) och mailar iväg för att få svar på de frågor jag vill få svar på.

Vidare gör jag en inventering av vilka verksamheter som ska fi nnas och formges på platsen och 
mina tankar om vad dessa ska innehålla och signalera.

verksamheterna är alltså följande;

en scen/podie (för galna performances/sagostunder för barn)
ett lusthus/kapell (bl a för impuls-giftermål(!)
en plats för att lämna/läsa kärleksbrev 
en mötesplats (vid exempelvis olika stadsvandringar och le parkour)
(ev. en plats för lek)

+ lämna utrymme för tillfälliga aktiviteter såsom en drivvedskarusell (v1)
cirkus cirkör (v2)

Jag gör en analys/research av vad jag vill att de olika verksamheterna ovan är och ska vara.. 
(Se följande sidor)

inventering
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-EN ANALYS AV VAD DEN SKA VARA /INNEHÅLLA
SAMT FORMIDÉER
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silande

-EN ANALYS AV VAD DET/DEN SKA 
VARA /INNEHÅLLA
SAMT FORMIDÉER
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v10

Jag försöker nå Timo Hamnberg; Intendent på Stadsmuseet, som sitter på alla CAD-ritningar -igen

utan svar

Han säger att han ska skicka dem på måndag,  -tisdag senast!

Jag börjar skissa ändå; på någon slags skallös helhet; 
hur vill jag att rummet ska upplevas, hur vill Stadsmuséet att rummet ska upplevas?

väntan II
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Jag funderar på någon typ av 
väggelement som kan skapa olika
slags labyrintartade rumsligheter på 
den öppna gården

jag provar olika strukturer

-inspirerat av naturens egna 
strukturer; det ordnade & oordnade..

skisser
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v10-senare

äntligen ritningar! 

jag kan börja förhålla mig till en skala

jag börjar skissa på planen; vad är viktigast? vad ska stå i fokus? vad ska ta plats?
hur ska de olika verksamheterna förhålla sig till platsen, varandra och sig själv?

skalaskala

19fi g 45
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idé-
planlösning I

Genomgående funderar jag på att lösa upp det öppna 
och väldigt tydliga rummet.  Skapa nya små överglidande 
rumsligheter genom att använda mig av någon typ av frag-
mentariska och organiska väggelement.

en växande -vildvuxen- känsla 
liksom en labyrint-förbryllande känsla

jag tänker kring;

scenen; en svävande känsla
paviljongen; träskjul-lik
lek; studsmattor i en marie antoniettsk färgskala
breven; överdimensionerade byrålådor
där man kan lämna/läsa
trapp-entrén; en installation av rep och växter

idé-
planlösning I

20
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modell-illustrationer 1:50

v11

Jag börjar skissa på modell-illustrationer av väggelementen i 
skala 1:50

jag funderar på låga oregelbundna tegelmurar, liksom 
slottsruiner som växande väggelement.. 

21
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anslag-södermalmstorg
Vad kommer vara kärnan utav uterummets gestaltning nere på gården?
 och hur vill jag att detta ska kommuniceras/representeras ut mot torget för att locka ner folk?

Jag funderar kring illusionen som verktyg och kaninhålet -som liksom i Alice i Underlandet- leder till en annan värld

-Ett screentryckt plexiglas som har formen av en klassisk klippt buxbomshäck med portal
Det tryckta glaset kommunicerar leken med illusionen som är en av innergårds-gestaltningens huvudteman
som material kommer transparensen i glaset+grönskan skapa ett vackert ljusspel såväl utmot torget som ner på gården..

 

22
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möte III

v11 -fredag

Jag, Karin, Maya & Philippa på Stadsmuseet igen

De gillar verkligen det senaste materialet; 
analyserna kring de olika verksamheterna (se ovan) 
planlösningen och anslaget ut mot torget..

I våran diskussion kring planlösningen kommer vi fram till att vissa verksamheter 
kanske går att kombinera? -till exempel scenen och paviljongen.

23



ett steg tillbaka..

v12

Jag känner en lättnad över att samarbetet med Stadsmuséet har fl ytit på så bra 
eftersom att just samarbeten alltid brukar innebära komplikationer.

Samtidigt som det har varit väldigt roligt att jobba gentemot en reell beställare med 
reella krav (såsom jag ville ha det) innebär det att jag hela tiden jobbat i presentationer 
och därmed väldigt färdigt i någon mening. Jag har inte riktigt kommit ner på djupet i 
själva projektet.

Jag tänker att jag måste ta ett steg tillbaka. Skissa om lite från början och mycket mera 
grovt..

24



modellen

Jag känner att jag väldigt snart måste komma ner på helhetsmodell-nivå för 
att kunna få svar på mina frågor.

Hur det befi ntliga rummet representeras i modellen känns väldigt viktigt. 
Det kommer vara det jag hela tiden förhåller mig till på platsen i 
verkligheten. Jag funderar på hur det ska representeras?
Sedan kommer tidsapekten in i bilden; hur mycket tid jag har att lägga på 
det befi ntliga rummet till modellen i förhållande till min egen formgivning? 
Inser att det inte är så mycket tid att spela på, och undersöker möjligheter-
na att laserskära modellfasaderna i 2mm kartong efter CAD-ritningar på 
KTH.  Jag lyckades till slut få tag på någon som kan göra det.

Men rädslan för att modellen ska skäras ut till ett perfekt dockskåp utan själ 
tar över..
jag funderar på andra metoder..

25



aceton v13

Jag prövar mig fram med acetontryck. 
En metod där man spegelvänder ritningar, skriver ut på en (helst gammal) skrivare och sedan vänder mot materialet 
och gnuggar med aceton och bomull

en oberäkenlig metod

I jakten på det perfekta trycket missar jag nästan hur drömskt passande trycken faktiskt blir. En perfekt  antydan för 
mina modellfasader..
men jag vill ju ha nått stadigare än papper; så nu är bara frågan; går det att trycka på mdf?

26
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mdf
tekniska misslyckanden

-problem att skriva ut på plottern vilket
innebar tejpanden och åter tejpanden av A3:or till aceton-
trycken..

väl ihoptejpade fäste de knappt på mdf:en;
dyster började jag överväga att teckna upp fasaderna (fi g 
) på mdf:en-
men jag kände att det varken talade verklighetstrogen 
proff sighet eller illustrativ kaxighet

till slut hittar jag en teknik; att spraylimma innan jag 
stryker på acetonet..
jag tror det kan fungera !

27
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uppbyggnad I

Jag börjar med ytan (m2) och ingången; 
trappan är viktig; mötet mellan markplan (torg) och innergården 
(platsen)
jag vill ha en precision i upplevelsen av modelltrappan -med 
dess rörelse och ritktning som överrensstämmer med
verklighetens..

28
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uppbyggnad II

allteftersom modellen av det befi ntliga 
rummet växer fram, växer även betydelsen 
av just relationen mellan de olika 
representations-avvägningarna jag gör.. 

till exempel måste jag även bearbeta innergårds-
plattan (med dess befi ntliga stenläggning)
för att kunna känna att den är en del av rummet..

29
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min gestaltning
-väggelementen

Jag utvecklar den tidigare idén med väggele-
ment såsom slottsruiner, 

men nu i en modul-blomlåde-variant som 
tryggt kan förankras i varandra med hjälp av 
små klossar under sig och bygga upp en illu-
sion av  slottsruiner i jätteformat. 

en lek med skalan och med labyrinten som form

30
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min gestaltning
-väggelementen

plan

vy-långsida vy-långsida
skala 1:10

Beskrivning;
Blomlåda -gjuten i grön betong

vy-långsida; staplade

skala 1:33

31



min gestaltning
-kärleksbyrån

Inspiration; rokoko-svarvade ben 
(Marie Antoinette) och Stadsmuséets egna 
fasadprofi ler

modell på ett av byråns ben 
-skala 1:1

En illusorisk lek med svävande lådor med en 
lönnfackskänsla; 
En byrå för att hitta och lämna kärleksbrev 
och högst upp ett fack för tillfällig förvaring av 
biblioteksböcker för sagostunder

konceptmodell på 
byrån i modellen
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min gestaltning
-kärleksbyrån

skala 1:33

Beskrivning;
Byrå i olika skivmaterial som 
målas och lackas för att stå 
emot ut

33



min gestaltning
-det gröna rummet

v14

Jag börjar jobba med det bokstavligen gröna rummet
och färgar alla delarna i olika gröna nyanser till min modell

en lek med begreppet det gröna rummet

34

fi g 67

fi g 68



min gestaltning
-mötesplatsen

En installation av gamla fågelburar skapar en 
ovanlig mötesplats under/vid dem. 
Fullproppade med ovanliga växter döljer de 
högtalare med fågelkvitter.
Fågelburarna sitter fast med vajrar som spänns 
fast mellan “trappans båda trappor”

en mötesplats i dubbel bemärkelse; 
fågelburarna som i sig förbinder mötet 
mellan markplan och innergård, mellan 
de två trapporna och mellan sig själva den 
plantering som redan fi nns under dem..
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min gestaltning
scenen

36

abstraherade träd, 
en luftig transparens
& en färgpalett

v15

Scenen var svår att komma fram till. Jag var länge inne på 
något “plank-skjuls-liknande” som liknade de första struktur-modeller-
na jag byggde. Det var något med hur ljuset silades -liksom mellan 
träd i en skog- jag ville komma åt. Länge letade jag just där, tills jag 
kom på att det kanske var något annat hos träden jag ville komma åt?
-transparensen och skiftningarna i färg; takkronorna.
Jag börjar först jobba med cirklar, sedan mer med ledorden “det skeva”
-asymmetriska ellipeser i plexiglas som överlappar varandra..

fi g 71
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min gestaltning
scenen
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min gestaltning
anslaget ut mot torget II

Ju längre jag jobbade med innergårdens 
gestaltning, desstå mera kände jag att den 
screentryckta glasportalen inte längre
 kommunicerade innergården.
Jag bestämmer mig för att plocka upp formen 
av benen på kärleksbyrån och låta dem växa 
upp till jättepelare och liksom växa ihop med 
hjälp av plakat-skyltar med samma kvadratiska 
form som bildar en slags portal..

  samma alice-symbolik men 
  i annan gestaltning fi g 73



planlösning II

Jag jobbar växelvis med modellen, växelvis 
med ritningar, kommer på nya saker, ändrar..

Jag öppnar upp väggelementen vid scenen 
och vid den avsedda ytan för tillfälliga 
aktiviteter i mitten för att lämna plats vid 
publiktillfällen. 
Just balansen mellan att ta ett stort sce-
nografi skt grepp och funktionen som off ent-
lig plats med olika behov är något jag bråkar 
med.

I dialog med stadsmuseet kommer även idén 
om en ny aktivitet upp; en hemlig berså..

fi g 74
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1:1 perspektiv

v 16

Jag funderar mycket hur jag ska gå till väga med
perspektivet. Jag kommer fram till att det skulle 
vara fi nt att ha mdf som ett genomgående 
skissmaterial (liksom även modellen) jag väljer en 
lika tjock skiva (4mm) och kommer snare fram till 
ett stort perspektiv, än 1:1, panoramavyn känns 
bättre än det stående. Efter ett tag kommer jag in 
i bilden, den får djup.

                   kol+mdf+akvarellpennor
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materialprover

Jag väljer att jobba att till stor del jobba med även
materialens egen struktur, som OSB-skiva (till byrån) och 
betong (blomlåda).  
Allt går inte som man tänkt sig. De stora mänderna pigment 
jag blandar i betongen gör betongen skör. Det blir heller 
inte den färg jag tänkt mig, vilken var mycket mera intensiv.
Det känns också svårt att armera, t o m i materialprovet
i den tunna dimensionen 2cm.
Lösningen blir att använda sig av en fejkbetong på play-
woodskiva; våtspackel som doppas i sandgrus och sedan 
bestryks med en slaskfärg.

De gröna nyanser jag vill ha till plexiglaset är svåra att hitta, 
så jag tänker ist använda mig av färgfoliebestruket plexiglas. 

det tunga och lätta, det matta och blanka, det murriga 
& pastellfärgade

fi g 77

fi g 79

fi g 80

fi g 78

fi g 81



42

vernissage

 v18

Efter kritiken jag fi ck på presentationen som 
var v17, -som handlade om att jag kunde 
“ta i mera” kände jag att det var nog sant.  Att 
jag garderat mig väldigt mycket för att kunna 
få kritik för att mitt gestaltningsförslag skulle 
kännas för ogenomförbart, när det ändå målet 
var ett genomförande.

Så jag börjar dra på igen; låta murarna få växa 
högre, ändrar på byråmodulerna, slipar på 
bersån etc..

Jag gestaltar detta på fl era sätt.
Det är vernissage och äntligen är lustgården 
precis vad jag vill att den ska vara. Liksom den 
nu även är ett färdigt presenterat förslag
 -färdigt att genomföra..
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diskussion & slutord

V21- efter examination & vernissage..

Jag känner att jag lyckats skapa en lustgårdsgestaltning som just kommunicerar de 
ledord vi först kom fram till i programmet:
Växtlighet, Färgrikedom, Marie Antoinette-hedonism, 
Alice i Underlandet, det skeva och avskavda..
-och genom ett formspråk som jag anser pratar om mig som formgivare.
 I det avseendet känner jag att jag har lyckas med projektet. 

 Jag känner också att jag har lyckats kommunicera det med alla de verktyg som är 
vår profession; modell, ritningar, visualiseringar, perspektiv osv . Och i olika repre-
sentationsformer; examination och utställning. Ändå känner jag mig inte helt nöjd. 
Resultatet hur verkligheten kommer att bli stressar mig. 
Två veckor kvar och all tillverkning är ännu inte lös. 
Samtidigt inser jag att jag måste se mina begränsningar. Jag har på något sätt gjort 
det jag har kunnat. Jag har jobbat dag och natt för att kunna göra projektet både 
som examensjobb och reeellt uppdrag. 
Men frågan är om det var att ta sig vatten över huvudet? 
-Jag vet inte ännu, men väldigt snart..

43



käll-, litteratur- och referensförteckning

44

Publicerat material

-Caroll, Lewis: Alice´s Äfventyr i sagolandet. Stockholm: Rediviva: 1984.

-Mosser, Monique: The history of garden design. London: Thames and Hudson Ltd: 1991.
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fi gurförteckning
fi g 1..................................s2    pressbild “Alice i Underlandet” Regi: Tim Burton
                                                  källa internet: http://multipleverses.com/wp-content/uploads/2009/04/01359_alice_fi rstlook_kev87_cu_122_516lo.jpg
 
fi g 2..................................s3    bild “Stockholms Stadsmuseum” Wikipedia
                                                  källa internet: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Stockholms_Stadsmuseum_2009b.jpg/400px-Stockholms_Stadsmuseum_2009b.jpg

fi g 3.................................s10   bild “dezeen blogg-21century design”
                                                  källa internet: http://www.dezeen.com/2009/11/26/signed-copies-of-twenty-fi rst-century-design-by-marcus-fairs/

fi g 4.................................s10   bild  “dezeen blogg-whitoutspace by speceoperaform”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com/category/design-news/page/2/

fi g 5................................. s10  bild “Reception by TAF Architects”
                                                  källa internet: http://www.tafarkitektkontor.se/projects.asp?id=134

fi g 6................................. s10  bild “dezeen blogg -housing project by wilhemson arkitekter”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com/2009/08/25/housing-project-in-helsingborg-by-wilhelmson-arkitekter/

fi g 7................................. s10  bild “dezeen blogg- D3 contest winners”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com/category/design-news/page/7/

fi g 8................................. s10  bild “dezeen blogg-container ground at tokey designers week”
                                                   källa internet:  http://www.dezeen.com/category/design-news/page/17/

fi g 9................................. s10  bild “modette blogg-marcel wanders”
                                                   källa internet: http://www.modette.se/modetter/blogg/?blog=24486&cat=2952

fi g 10...............................s10  bild “Vitra special collection”
                                                   källa: foto milano, tekla severin 2007

fi g 11...............................s10   bild “macarong konditori”
                                                   källa internet: http://www.macarong.se/_web/page.php?p=sebastien

fi g 12...............................s10  bild “hemma hos”
                                                   källa magasin: elle interiör nr5 2010 s12

fi g 13...............................s10   bild “skålar”
                                                   källa magasin: residence nr4 2010 s 37
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fi gurförteckning
fi g 14...............................s10  bild “rosor”
                                                   källa internet: http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.superninja.se/IMGP0250.JPG-for-web-normal.jpg&imgrefurl=http://www.superninja.se/Blommorna.                             
html&usg=__nleCwmx_6taky595B1m3jTZJbHo=&h=240&w=320&sz=33&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=uC0u9RpUNhe7mM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Drosenbuska
r%26um%3D1%26hl%3Dsv%26tbs%3Disch:1

fi g 15...............................s14   bild “Wingårdhs eget lantställe”
                                                   källa internet: http://www.google.se/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_3Bh88c-hf7M/SsxA8-CX7qI/AAAAAAAAMtA/3i0iyXu1GpQ/s400/GW_12.
jpg&imgrefurl=http://purplearea.blogspot.com/2009/10/gert-wingardhs-eget-sommarhus.html&usg=__AbvcmcMU8QIrS065TK1_fbwbzQE=&h=400&w=308&sz=23&hl=sv&start=1&um=1&itb
s=1&tbnid=ST2G99m_deBilM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dwing%25C3%25A5rdh%2Bresidence%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1

fi g 16...............................s14  bild “övervuxen mur”
                                                   källa internet: http://www.botaniccity.com/balkongliv/wp-content/uploads/2009/11/CaixaForum.jpg

fi g 17...............................s14  bild “hus murmans arkitekter”
                                                   källa internet: http://www.gotland.net/virtualupload/2007/11/23/276-1.jpg

fi g 18...............................s14  bild “phosforos light@home - ljusdesign för hem- och trädgård”
                                                  källa internet: http://www.lightathome.se/bilder/pumpatunnel.jpg

fi g 19...............................s14  bild “detalj väggpanel wingårdhs lantställe”
                                                   källa internet: http://www.google.se/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_3Bh88c-hf7M/SsxA8-CX7qI/AAAAAAAAMtA/3i0iyXu1GpQ/s400/GW_12.
jpg&imgrefurl=http://purplearea.blogspot.com/2009/10/gert-wingardhs-eget-sommarhus.html&usg=__AbvcmcMU8QIrS065TK1_fbwbzQE=&h=400&w=308&sz=23&hl=sv&start=1&um=1&itb
s=1&tbnid=ST2G99m_deBilM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dwing%25C3%25A5rdh%2Bresidence%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1

fi g 20...............................s14  bild “schwetzingen Park, Baden-Wurttemberg 1773”
                                                  källa bok: the history of garden design s 207

fi g 21...............................s14  bild “cellstruktur”
                                                  källa internet: http://www.b-akesson.se/bilder/070504_Cellstruktur.jpg

fi g 22...............................s14  bild “rosendal”
                                                  källa internet: http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/dynamic/00690/Rosendal_690855a.jpg

fi g 23-26........................s14  bilder “blogg-ulriksdal”
                                                  källa internet. http://ulriksdal.blogspot.com/
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fi gurförteckning
fi g 27...............................s15  bild “dezeen blogg-exhibitiondesign”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com

fi g 28...............................s15   bild “ ”
                                                   källa magasin: residence nr4 2010 s 37

fi g 29...............................s15   bild “podie”
                                                   källa internet: http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.supersellers.dk/itempics/thump/4953.jpg&imgrefurl=http://www.supersellers.dk/Salgsfremmere/
Dekoration_k247.html&usg=__nfXRhTmUpgOPdXcD3d5L_JNY9h0=&h=184&w=170&sz=8&hl=sv&start=127&um=1&itbs=1&tbnid=dgGZuUaFdKrclM:&tbnh=102&tbnw=94&prev=/images%3
Fq%3Dpodier%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

fi g 30...............................s15   bild “tårtfat”
                                                   http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.cakedreams.se/data/archive/product%2520images/60008.jpg&imgrefurl=http://www.cakedreams.se/product881/
category148/subcategory128/Taartstaellning-4-vaaningar&usg=___Z0k-sBADh-l_hiWWUqK75wdFmQ=&h=392&w=400&sz=24&hl=sv&start=1&itbs=1&tbnid=FOreO1FsNHauyM:&tbnh=122&t
bnw=124&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25A5rtfat%2Bv%25C3%25A5ningar%26hl%3Dsv%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

fi g 31...............................s15   bild “dezeen blogg- matta”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com/2010/02/16/playing-with-tradition-by-richard-hutten/

fi g 32...............................s15   bild “dezeen blogg-klocka av Ryan McElhinney”
                                                   http://www.dezeen.com/category/design-news/page/3/

fi g 33...............................s15   bild “klara kloster-fi skbensmönsterlagt tegel”
                                                   källa internet: http://www.google.se/imgres?imgurl=http://stenssmahus.fi les.wordpress.com/2009/03/golv-kloster.jpg&imgrefurl=http://stenssmahus.wordpress.  
com/2009/03/17/281/&usg=__bVLFfgiJgaROUdrkljHEPrIKH24=&h=307&w=450&sz=25&hl=sv&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=4NsgzQLvqClr0M:&tbnh=87&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3
Dm%25C3%25B6nster%2Btegel%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1

fi g 34...............................s15   bild “dezeen blogg-Peter Kostelov Wood Patchwork House by Peter Kostelov”
                                                   källa internet: http://www.dezeen.com/2009/10/02/wood-patchwork-house-by-peter-kostelov-2/#more-43462
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fi gurförteckning
fi g 35...............................s16 bild “lusthus”
                                                 källa internet: http://villaliv.net/wp-content/uploads/2009/05/cardinal-max-1-2.jpg

fi g 36...............................s16 bild “dezeen blogg-pilinstallation usa”
                                                 källa internet: http://www.dezeen.com

fi g 37...............................s16 bild “ tårtfat”
                                                 källa internet: http://hallinbloggar.blogg.se/images/2009/trtfat_33671423.jpg

fi g 38...............................s16 bild “dezeen blogg-WhiteOut by SpaceOperaForm”
                                                 källa internet: http://www.dezeen.com/category/design-news/page/2/

fi g 39...............................s16 bild “dezeen blogg-pilinstallation usa”
                                                 källa internet: http://www.dezeen.com

fi g 40...............................s16 bild “pilträdsportal”
                                                 källa: foto nacka, tekla severin 2006

fi g 41...............................s16 bild “lampskärmar”
                                                 källa internet: http://secondhand.blogg.se/images/2009/gteborg-009_33226294.jpg

fi g 42...............................s18 bild “färgade kaff epinnar”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 43...............................s18 bild “skissmodell-struktur”
                                                 källa: foto,  tekla severin 2010

fi g 43...............................s18 bild “skissmodell-struktur 2”
                                                 källa: foto , tekla severin 2010

fi g 44...............................s19 bild “färgmarkerad plan”
                                                 källa: illustration på ritning, tekla severin 2010
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fi gurförteckning
fi g 45...............................s159 bild “skisser verksamheter”
                                                   källa: inscannade blyerts skisser tekla severin 2010

fi g 46...............................s20  bild “planlösning I”
                                                   källa: illustration (photoshop) på planritning  tekla severin 2010

fi g 47-48.........................s21 bild “modell illustrationer”
                                                   källa: foton på egna modeller tekla severin 2010

fi g 49................................s22  bild “anslag torg -montage”
                                                   källa: illustration (photoshop/sketch up) tekla severin 2010

fi g 50................................s26  bild “aceton-fl aska”
                                                   källa: foto: tekla severin 2010

fi g 51................................s26  bild “aceton-tryck”
                                                   källa: eget tryck på kapa foto, tekla severin 2010

fi g 52...............................s27  bild “ritning”
                                                   källa: ifylld ritning foto, tekla severin 2010

fi g 53...............................s27  bild “tryck1”
                                                   källa: tryck på mdf foto, tekla severin 2010

fi g 54...............................s27  bild “tryck2”
                                                  källa: tryck på mdf foto, tekla severin 2010

fi g 55-59...................s28-29  bilder“modell”
                                                  källa: mdf foton, tekla severin 2010

fi g 60-61.........................s30  bild “modell i modellen”
                                                  källa: mdf valchromat foto, tekla severin 2010

fi g 62...............................s30  bild “montage blomlådor”
                                                   källa: illustration photoshop/sketch-up, tekla severin 2010
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fi gurförteckning
fi g 63...............................s32 bild “montage”
                                                 källa: illustration photoshop/sketch-up, tekla severin 2010                                                               

fi g 64...............................s32 bild “modell i modellen”
                                                 källa: mdf foto, tekla severin 2010

fi g 65...............................s32 bild “detalj 1:1”
                                                 källa: mdf foto, tekla severin 2010

fi g 66...............................s32 bild “fasad”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 67...............................s34 bild “bets”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 68...............................s34 bild “bets på skivmaterial -test”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 69...............................s35 bild “modell i modellen”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 70...............................s35 bild “montage fågelburar”
                                                 källa: illustration photoshop, tekla severin 2010

fi g 71...............................s36 bild “modell i modellen”
                                                 källa:mdf, tekla severin 2010

fi g 72...............................s36 bild “3D-skiss”
                                                 källa: visualisering sketch-up, tekla severin 2010

fi g 73...............................s38 bild “anslag södermalmstorg montage”
                                                 källa: illustration photoshop foto, tekla severin 2010

fi g 74...............................s39 bild “planlösning II”
                                                 källa: illustration photoshop CAD, tekla severin 2010

fi g 75-76........................s40 bild “kol & akvarell-perspektiv på mdf”
                                                 källa: illustration för hand foto tekla severin 2010                                                               

fi g 77...............................s41 bild “material osb med bets”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 78...............................s41 bild “material  infärgad betong”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010 

fi g 79-80.........................s41 bild “material  målad & lackad mdf”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 81...............................s41 bild “material färgfolie och plexiglas”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010

fi g 82-84........................s42 bild “vernissage”
                                                 källa: foto, tekla severin 2010
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bilaga
SLUSSENS LUSTGÅRD UNDER LOVE STOCKHOLM 2010 - PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund
Med anledning av kronprinsessan Victorias bröllop den 19 juni kommer Stockholms stad att arrangera en ”förfest”, kallat Love Stockholm 2010. Evenemanget invigs med det årliga nation-
aldagsfi randet den 6 juni och pågår fram till den 18 juni. Temat för evenemanget är kärlek. Det kan handla om kärlek mellan människor, kärlek till Stockholm eller kärlek till musiken eller kon-
sten.

Evenemangets övergripande ledord är festlig, öppen, delaktig. Vi ska framhäva staden, inte bygga in den. Staden ska vara öppen för alla, alla är välkomna. Hela världens blickar riktas mot Stock-
holm under den aktuella perioden. Delaktig står för att vi vill att besökare och gäster ska vara med och fi ra, dansa, äta, gå guidade turer, åka båt – ja ta del av det program som vi arrangörer 
erbjuder. Men det handlar också om delaktighet i varandra – att mötas, träff as och umgås. Vi vill särskilt att stockholmarna ska vara stolta över sin stad och vilja visa upp den för besökare och 
vara goda värdar för hitresta. 

Slussens lustgård
Under Love Stockholm 2010 kommer Stadsmuseets gård att förvandlas till en lustgård. Platsen ska bli en plats för möten mellan människor och fantasi. Ledord för lustgården är:

färgrikedom, hedonism, Alice i Underlandet, skevt och skavt, växtriket, Marie Antoinette. bakelser, drömskt. 

Lustgården ska: 
- fungera även som entré till Stadsmuseet där utställningen Stockholm hjärta kärlek pågår. I museets reception köper man sin biljett till de stadsvandringar som arrangeras under evenemangs-
perioden. 

- vara en plats för möten mellan turister och stockholmare. Genom ett forum på nätet ska tillresta besökare kunna få kontakt med stockholmare och kunna boka tid för en personlig vandring. 
Stockholmaren agerar värd för turisten och visar sina favoritplatser i staden. Se mer info nedan under rubriken Meet a stockholmer.

- kunna stå för sig själv, dvs vara  en oas för ”häng” och inbjuda till aktiviteter som man vanligtvis gör i en trädgård; sola, slappna av, fi ka, leka mm.
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bilaga
Aktiviteter på gården
Under evenemangsperioden kommer olika aktiviteter att arrangeras på gården. Under den första veckan har drivvedskarusellen Bestiaire Alpin från Frankrike bjudits in. Under andra 
veckan kommer Cirkus Cirkör fi nnas på plats med cirkusartister.

På gården ska även en ”multifunktionshörna” etableras. Denna etablering ska kunna fungera som såväl kapell för vigslar, scen, sagohörna mm. Den ska vara regnsäkrad. 

Meet a stockholmer live
Annika fyller i.

Gårdens förutsättningar
Stadsmuseet som byggnad är blåmärkt vilket innebär visa restriktioner. Man får exempelvis inte göra några nya hål eller liknande i fasaden. 

Hissens mått (för in- och utlastning) 
Dörröppning 1 meter bred, 1,80 hög
Hissen: Djup 2,05, höjd 2,10, bred 1,55
Maxvikt 1725 kg

För övriga detaljer se planritning över gården.

Öppettider
Lustgården invigs på nationaldagen den 6 juni. Ett av inslagen denna dag är ett bröllop på gården. Gården är sedan öppen till och med den 18 juni. Öppettiderna är 11-17, förutom de 
båda torsdagarna då gården stängs kl 19. På gården fi nns ett café som håller öppet samma tider. 

Tidplan
v 8 – dialog och konkretisering av idéer. Omfattningsanalys, programutformning, införskaff ande utav underlag, moodboard
v 9 - research; referensprojekt, formidéer, skisser. Kontakt med Bestiaire Alpin och Cirkör.
v 10 - dialog, konceptidé. Philippa semester
v 11- fastställanden. Philippa tillbaka 19/3. Avstämning 19/3 kl 13:30
v 12 - utforming gestaltning- illustrationer
v 13 - dialog, materialtester, tekniska detaljlösningar, ritningar. Avstämning
v 14 - ritningar, bygga modell
v 15 - hur representera på Konstfacks examensutställning; bygga upp något?
v 16 - sammanställning, presentation
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