ISBN 978-91-7415-691-1

9 789174 156911

g. 12.1

Gunnar Henriksson: Mannen bakom allt
Ola Andersson, Hans Loord
5
Nittonhundraåttiofem
Ola Andersson
8
Landscape as a Body (To Dress)
Katja Grillner
12 Nya Slussen
Daniel Johansson, Johanna HåkansdotterKarlsson, Tor Lindstrand, Martin Losos,
Victor Mickelsson, Sara Vall,
Ann-Charlotte Wiklander, Frida Öhlin
20 Patchwork: Albano Sustainable Campus
Stephan Bartel, Johan Colding, Hanna Erixon,
Henrik Ernstson, Sara Grahn, Matts Ingman,
Carl Kärsten, Lars Marcus, Jonas Torsvall
22 Multireligiös begravningsplats på Järva friområde
Henrik Vogt
26 Bridging the Gap
Alexis Pontvik
30 Tullinge Idea Store: Plats, struktur, program
Jesús Azpeitia
34 Treasures from the Archive: Der Städtebau nach
seinen künstlerischen Grundsätzen, Camillo Sitte
Anders Bergström
36 Reading Architecture and Beauty: Conversations
with Architects about a Troubled
Relationship,Yael Reisner with Fleur Watson
Frida Rosenberg
40 Leon Battista Alberti, Identical Copies, and the Early
Modern Invention of Architectural Design
Mario Carpo
48 Three Concepts of Performative Design:
Proturbance, Porosity, Venation
Marcelyn Gow, Ulrika Karlsson, Daniel Norell
3

#

Void [på svenska tomrum ]: The mysticism of
the void runs through the history of architecture and its lore of operation. The void can
be charged, to use a concept from Alison and
Peter Smithson; or it can be formal as well as
psychological, as in the works of Peter Eisenman – the void as a space of lack and "want",
ready to be filled. The dichotomy solid-void,
together with figure-ground, are maybe the
most important tools among modernist
ideas of composition, and the conceptual
space of the void is constantly revisited.¤
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Gunnar Henriksson: Mannen bakom allt
Ola Andersson, Hans Loord

En bister vinterkväll kämpar vi oss fram till Gunnar
Henrikssons hem, ett radhus strax utanför Vällingby centrum, där vi blir väl mottagna och lotsade till
vardagsrummet. Nedsjunkna i stolarna noterar vi
att någon stramhet och råhet inte fått råda i hemmet.
Vår utfrågning börjar med A-huset:
Archetur: Hur kom det sig att du fick jobbet?
Gunnar Henriksson: Under Erlanders tid i ecklesiastikdepartementet inrättade man kommittéer som
fick svara för både programskrivning, projektering
och byggande på högskolorna. Jag var arkitekt i
Teknis kommitté. Jag som arkitekt hade ansvaret
för programmet, ritandet, genomförandet, att ta
in anbud, välja entreprenörer och allt det där. Så
det var en mycket enkel administration. (Detta lär
vara anledningen till meningsskiljaktigheterna om
brandskyddet på skolan. Brandskyddsmyndigheterna var aldrig inkopplade under projekteringen.)
Programmen var uppstyrda enligt ett system
för hela landet, t.ex. när det gällde hur stora och
hur många kontorsrummen till en sektion skulle
vara. Även när det gällde laboratorier och ritsalar
så fanns det väldigt mycket mallar. Både antal och
storlek på hörsalarna var helt beroende av antalet
studerande. Det var inte tal om att det skulle finnas
utrymmen för fika eller någonting sådant. Därför
slopades allt av korridorer i huset. Ritsalarna är en
utökning jämfört med vad programmet föreslog,
med det dubbla eller något i den stilen. Jag tråcklade med programmet för att få det rymligare, inte
så låst. Men då var jag tvungen att se till att ett hus
på 89 meter inte blev större och absolut inte dyrare.
Det lyckades onekligen för huset blev ju t.o.m. billigare. Sedan var det ju så olyckligt att vi var tvungna
att pressa in saker i huset som inte var menade där
från början. Det var inte meningen att konstruktionslära skulle finnas där, deras lokaler var avsedda
för byggnadsfunktionslära. Departementet ville ha
dit giftforskning. Varje gång jag pratade med dem
sa de “Hur går det med giftforskningen?” “Det går
inge’ bra” sa jag, “Den får aldrig rum här”. (Skratt)
Archetur: Hur kom det sig att den här tomten kom
i fråga?
Gunnar Henriksson: Ja, det är en bra fråga. Det
var alldeles klart uttalat att någon mer mark i Lilljansskogen kunde Teknis inte få ta i anspråk, och
då bestämdes att Väg & Vatten skulle få ta över
det som A hade där uppe. Den här tomten före-
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slogs för Filmhusets nybyggnad (tillsammans med
den tomt på Gärdet som senare valdes). Det var
Peter Celsing som höll på att rita på det då, så jag
tog kontakt med Peter och sa “Vilken av tomterna
du håller på med blir bäst för filmhuset?” “Ja, det
är där ute på Gärdet”, sa han, och vi var överens
om att jag kunde snacka för att A-sektionen skulle
få ta den här tomten. Så jag pratade med Sixten
Larsson som då var generaldirektör på Byggnadsstyrelsen, och sa till honom “Du sitter ju trots allt i
Djurgårdsrådet och har bestämt att Teknis inte får
bygga ut mera, så nu får du hjälpa till så att vi får
bygga på ett annat ställe.”
Det var lite tursamt det hela. Jag hade inte riktigt
fått klartecken, men när jag pratade med lite folk så
förstod jag att det var på gång. Det var liksom inget krux att lösa tomtfrågan, inte heller att få igång
stadsplanearbetet… Det stora kruxet var dels att få
loss pengar, dels att få beslut om bygget.
Archetur: Huset står ju för en väldigt radikal arkitektur. Är du en radikal arkitekt?
Gunnar Henriksson: Jag vet inte om radikal är det
rätta ordet, utan det är väl mer att jag är en sån där
fruktansvärt…funktionalistiskt tänkande person…
Archetur: Om man säger brutalism…?
Gunnar Henriksson: Tja, någon -ism har jag inte
själv gått och föreställt mig, men jag kan förstå de
som kallar det någonting sådant, även om mina tankar var styrda av andra saker. Det är två saker man ska
nämna. Det ena är att jag tyckte att huset skulle återspegla sin funktion på så sätt att det inte smälte direkt
ihop med omgivningen. Kyrkan är ju en solitär i sitt
tegel, och då var det inte bra att konkurrera med rött
tegel, vilket alla kåkar på Teknis är byggda med.
Det gamla fängelset var i och för sig i tegel – det
kanske inte hade varit så vansinnigt ändå – men så
tänkte jag i alla fall. Det skulle inte heller vara puts,
som bostadshusen, och det var ju det här med Rådmansleden…
Archetur: Eh…? [Rådmansleden planerades under det glada sextiotalet, och skulle gå från Valhallavägen till Barnhusbron.]
Gunnar Henriksson: Ja, just det. Rådmansleden
skulle gå under tomten och det fick inte byggas någonting under huset, utan det skulle vara fritt för
en bergtunnel. Och vid den här tiden var det inte tal
om annat än att det skulle vara p-platser i botten, så
det löstes så. Det var det ena.

ill. 8

Det andra var att jag hade varit över och sett
på nybyggnaderna på Ortnäs i Helsingfors. Där
hade den ena sektionen efter den andra fått sina
byggnader. Väg & Vatten hade fått sin och elektrikerna hade fått sin, och det råkade vara likadant där som i Stockholm, att husen var byggda
med rött tegel.
Så var det då A-sektionens tur – det huset byggdes även det med rött tegel, men kläddes med marmor. Jag frågade “Varför skulle då det huset kläs i
marmor?” “Jo, Arkitekterna är finare och skall ha
ett finare hus”, sa de. Då var det lite av en djävul
som grep mig. Jag tänkte att det kan inte vara en riktig utgångspunkt, utan det vore bra att hitta något
som var väldigt enkelt, så där banalt enkelt på något
sätt, för arkitekternas hus. Både utvändigt och invändigt… Sen får arkitekterna ordna sin miljö själva. Så tänkte jag faktiskt, väldigt direkt på det viset.
Archetur: Men då är huset en reaktion på något vis?
Gunnar Henriksson: Ja, en reaktion mot att vara
för fin, och då blev det något som många uppfattat
som raka motsatsen, något väldigt fult!
Archetur: Det är ett lite annorlunda formspråk än
kåkarna på teknis område.
Gunnar Henriksson: Jag vet inte. Nu tänkte jag väl
i och för sig, frånsett det här med materialen, inte så
förskräckligt annorlunda än när jag har ritat förut.
(fysiklab, kemilab, hela M:s nybyggnad, Bergs och
elektro.) Det var bara det att det var en annan yttre utformning – och så är det ju en trängre tomt,
framför allt.
Archetur: Men de spänningsskapande yttre trapporna?
Gunnar Henriksson: Det är mera en nödvändig
förutsättning för att klara att den undre våningen
är något som egentligen inte hör till huset.
Archetur: Men det är ju en medveten arkitektur,
som inte lämnar någon oberörd.
Gunnar Henriksson: Det beror förstås på den väldiga förenklingsprocess som man jobbar med, när
man får hålla på några år med ett hus.
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Archetur: Hur är det med gavlarnas avslutningar,
de släta ytorna t.ex.?
Gunnar Henriksson: Den modell som jag har här på
väggen gjordes på ett lite tidigare stadium. Där avslutas byggnaden på ett annat sätt i ändarna (modellen
har gavlarna avtrappade i vertikalled) – ett mer uppbrutet sätt. Det är så när man håller på med någonting, man blir trött på att det ska göras så lättillgängligt,
man vill förenkla det mer och mer, och mer och…
Det är likadant med interiörerna, det ritades
mycket med undertak och isoleringar - men har
man jobbat med det länge så rensar man upp så det
blir enklare och enklare. Det var på något sätt så att
jag tyckte att det passade bra i det sammanhanget,
med de människor som skulle komma dit.
Archetur: Minimalism snarare än brutalism?
Gunnar Henriksson: Ja.
Archetur: Var det en utveckling som låg i tiden
bland svenska arkitekter? Filmhuset har ju lite samma uttryck.
Gunnar Henriksson: Jo, det kan man naturligtvis
säga.
Archetur: Var det några andra som höll på med
samma uttryck?
Gunnar Henriksson: Ja, om det är någon som
gjorde något riktigt brutalt, så var det ju när Lewerentz ritade den där butiken på Östra kyrkogården i
Malmö. Den betongklumpen som är där.
Archetur: Det är en intressant jämförelse, där
finns ju verkligen den utpräglade enkelheten och
konsekvensen.
Gunnar Henriksson: Ja, var det någon jag beundrade så var det just Lewerentz, det är det ingen tvekan om.
Archetur: Kyrkan i Klippan?
Gunnar Henriksson: Ja, den är bland det finaste
som finns.
Archetur: Var du intresserad av Lewerentzs 20-tal?
Gunnar Henriksson: Det är sådant man har lärt sig
efteråt. Det var hans 50-tal som var mest intressant,
först hans egen vindsvåning i bostaden, kontoret i

Nittonhundraåttiofem
Ola Andersson

Eskilstuna och sen kom ju kyrkorna.
Archetur: Skulle du ha ritat huset annorlunda
idag?
Gunnar Henriksson: Det jag ångrar är kommunikationerna inne i huset, trappornas lägen. Det
skulle vara en trappa centralt och trappor på yttersidorna i stället, längst ut. Trappornas placering
var för att man inte skulle störa varandra så mycket.
Man skulle fördela sig redan i bottenplanet på de
båda trapphusen.
Men det är ju sådant man ser när huset är i användning, att det inte skulle ha spelat någon roll om
man gått genom ritsalarna. Det är det jag tycker är
mest synd. Annars, när det gäller byggnaden i övrigt, så har den blivit som den är tänkt – den skulle
se ut som den gör.
Archetur: Hur ser du på reaktionerna på A-huset?
Gunnar Henriksson: Jag förstår reaktionerna, för
de stämmer med den förändrade syn man har fått
på arkitekturen. Det är ingen tvekan om att jag har
tagit intryck av kritiken och tycker att det är synd att
jag har gjort många människor besvikna genom att
åstadkomma ett hus som många tycker illa om - det
är inte precis vad man önskar sig som arkitekt.
Archetur: Men det är konsekvent genomfört.
Gunnar Henriksson: Det är ju klart att det finns
någon slags konsekvens i galenskapen…¤
ko m m e n ta r

Denna text publicerades första gången i Arkitektursektionens
tidskrift Archetur (nr 1, 1985).
i l lu s t r at i o n e r

1.1 Biblioteket (1980). Foto: Mårten Larsson.
1.2 Som ovan.
1.3 Mediabevakning i samband med en stöddemonstration för
den nedläggningshotade Arkitektskolan i Lund (1980). Foto:
Mårten Larsson.
1.4 Plakat i demonstrationståget markerar estetikens återkomst
(1980). Foto: Mårten Larsson.
1.5 Ritsal (1980). Foto: Mårten Larsson.
1.6 Korridor (1980). Foto: Mårten Larsson.
1.7 Trapphus (1980). Foto: Mårten Larsson.
1.8 Vy över KTH Arkitekturskolan från Engelsbrektskyrkan
(1980). Foto: Mårten Larsson.
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Mitten av nittonhundraåttiotalet är längesedan,
Stella. Ingen på arkitekturskolan hade dator. I varje
ritsal, vid dörren till trapphuset, satt en gemensam
väggfast telefon som alla i salen delade på. På kvällarna satt vi och rökte vid ritborden medan vi ritade
med blyerts på skisspapper, men på dagarna fick
man bara röka i trapphusen.
Det kalla kriget pågick fortfarande, Berlin var delat av en mur som hade funnits där så länge någon
av oss kunde minnas. En fredagskväll när vi gick i
trean blev Palme skjuten. Strax därefter hörde vi illavarslande nyheter på radion om förhöjda halter
av radioaktivitet vid Forsmarks kärnkraftsverk som
visade sig bero på härdsmältan i det sovjetiska kärnkraftverket i Tjernobyl.
Det var en intressant period att gå på arkitekturskolan. Funktionalisterna som hade dominerat
skolan sedan trettiotalet hade nyligen besegrats och
deras kvarvarande anhängare var medvetna om att
de hade förlorat. Det jobbet hade de föregående
årskurserna gjort åt oss. I dess ställe hade de gett
oss det som då gick under benämningen postmodernism, alltså arkitektur i Charles Moore, Michael
Graves och Ricardo Bofills fotspår. Vi hatade den.
Något alternativ fanns egentligen inte i vår samtid. IBA-utställningen i Berlin 1987 är ett smakprov på det vid den tiden torftiga innehållet i den
internationella arkitekturpressen. Rem Koolhaas
föreläste i Stockholm under vårt första läsår, men
han hade ännu inte byggt något och var känd endast som författare till en dråplig bok om New
York. Zaha Hadid kom till staden och visade sitt
vinnande förslag till ”the Peak” i Hong Kong, men
det skulle dröja ännu ett decennium innan hon fick
bygga sitt första projekt. Det enda någon mindes
efteråt var att Bengt Lindroos eller möjligen Torsten Westman från parketten frågat ”What about
the plumbing?”. Gert Wingårdh och Anders Wilhelmson var två unga arkitekter från Göteborg
som tillsammans hade ritat en mycket Göteborgsk
jeansbutik och en skobutik ingen var särskilt im-

Fig. 2.1

ponerad av. Det var först under de sista åren på gen. Äldre byggnader lärde vi oss att se med hjälp av
åttiotalet då projekt av Steven Holl, Kollhoff & Fredric Bedoires ohejdade entusiasm för all arkitekOwaska och Dansteatern i Haag
tur mellan Gustav Vasa och Stockav Rem Koolhaas dök upp som vi Våra förebilder var
holmsutställningen.
fann något som intresserade oss i bortglömda pärlor som
Det mest närliggande exemplet
samtiden.
var förstås huset vi befann oss i,
stadshuset i Sandviken av
Det fanns dock annat som, i Sven Wranér, Polishuset
dagar, kvällar och helger: arkitekallra högsta grad, kompenserade i Hudiksvall av Mart
turskolan. Sedan den invigts 1970
för detta. För det första hade vi en Uusma, San Remobageriet
hade den varit intensivt hatad av läännu verksam äldre generation i Västberga av Gunnar
rare och studenter. Vi älskade den.
svenska arkitekter att se upp till: Henriksson eller Björn
Jämfört med arkitekturen i vår egen
Bengt Lindroos, Carl Nyrén, Ralph Hedvalls trettiotalsarkitektur samtid tedde den sig som en gåtfull,
Erskine och Rolf Berg. Bengt Ed- i Stockholm. Ju mer obskyrt
lysande förebild med sin råa beman, Bengt Hidemark och Mats desto bättre.
tong, fullständigt kompromisslösa
Edblom var professorer på skolan.
hållning och sitt – i all sin brutalitet
Lola Geisendorf och Arne Rudberger kom och fö- – subtila sätt att framhålla Engelbrektskyrkan, alltid i
reläste. Ett antal av den bortgångne Peter Celsings blickfånget närhelst man tittade ut genom ett fönster.
medarbetare fanns på skolan.
När jag, Per Kraft, Hans Loord och Johanna
Våra förebilder var inga avlägsna, jetlaggade fix- Åberg (numer gift Wiklander) våren 1985 återuppstjärnor. Med lite tur kunde en vänlig äldre herre i väckte den ytterst oregelbundet utkommande skolbrun kostym som Sven Silow dra fram en stol för tidningen Archetur var det därför en pilgrimsfärd vi
att slå sig ned vid ens ritbord och vänligt förklara tog oss för när vi åkte ut till Gunnar Henrikssons
hur man gjorde.
i hans radhus i Vällingby för att fråga honom hur
Vi var deras trogna, passionerade och kalender- han egentligen hade tänkt när han ritade byggnabitande fans. Våra förebilder var bortglömda pärlor den. Han låg, svårt plågad av sin ischias, i sin soffa
som stadshuset i Sandviken av Sven Wranér, Polis- den kalla vinterkväll jag och Hans Loord var där
huset i Hudiksvall av Mart Uusma, San Remobage- och intervjuade honom. Jag skrev ihop artikeln.
riet i Västberga av Gunnar Henriksson eller Björn Min första publicerade text om arkitektur, tryckt
Hedvalls trettiotalsarkitektur i Stockholm. Ju mer på skolans eget tryckeri av skolans egna tryckerska.
obskyrt desto bättre. Vi hittade dem i gamla årgång- Möjligen var det det enda nummer av tidningen vi
ar av Arkitektur, av en slump på studieresor och i gjorde – jag minns inte riktigt längre.¤
Malmarna, där vi fann arkitekterna till alla innerstadens byggnader listade.
ko m m e n ta r
Många av byggnaderna var ännu kvar i original- Malmarna refererar till Bergquist, Göran & Malmquist, Sune.
Malmarna: en byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av
skick. Arkitektur var inte något man behövde åka till
Stockholms stads byggnadsnämnd. Stockholm: Sthlms stads stadsSchweiz och kuska runt med buss för att titta på. Vi
byggnadskontor, 1970.
hittade den på vägen till skolan. Den kunde studei l lu s t r at i o n
ras på plats och vi kunde undersöka hur Asplund, 2.1 Omslaget till The World Factbook Nineteen Hundred and EightyLewerentz och Markelius hade burit sig åt, egentliFive. Washington, DC: CIA.
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Landscape as a Body ( To Dress)
Katja Grillner

Landscape is a notion with a long and quite distinct history of shifting connotations. The notion
of landscape originally denoted (and still does in
Scandinavian and Germanic languages) a political territory, a region that has a degree of independence. In the seventeenth century, however,
landscape became a visual concept - denoting a
perspective view of natural / rural scenery. During
the eighteenth century, the notion further shifts
and expands to include the actual physical grounds
whose arrangement conditioned such a view.
Frequently invoked as a thought-provoking
metaphor, landscape links directly to physical reality in our imagination. Even when the usage is
strictly metaphorical, we imagine a landscape, of
some sort, in which an argument is played out.
This strong link between conceptual realms and
physical reality harbours a rich poetic and critical
potential for architectural thinking, not in the least
in it’s manifestation within the landscape urbanism
discourse and design practice as it has developed
over the last decade. This connection, on the other
hand, also generates a distinct unease when confronted with the gender-specific connotations that
are present in the history of landscape thinking.
Landscape regarded as a body to dress.
In the lecture and workshop “Gendering Landscape – On Nature and the Natural” that I hold for
the introductory course on Architecture and Gender at KTH, we examine explicit gender constructions in eighteenth century writings on landscape
and landscape design, by linking these to feminist
critiques of the idea of nature as “feminine” and
the natural as “a given” back-drop to a “manmade” world.1 We look closely at specific text passages (fig. 3.1, 3.2, 3.5) in which these constructions
are elaborated.2
In describing the role of “smoothness” in the
experience of beauty, Edmund Burke (1757) juxtaposes objects of different scales and kinds such as
animal furs, leaves, slopes of earth, water streams,
fine women’s skin, and ornamental furniture. Jo-
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In trees and flowers,
smooth leaves are
beautiful; smooth
slopes of earth in
gardens; smooth
streams in the
landscape; smooth
coats of birds and
beasts in animal
beauties; in fine
women, smooth
skins; and in several
sorts of ornamental
furniture, smooth
and polished
surfaces.
fig. 3.1

seph Heely (1777) invokes Nature as his (the designer’s) mistress who translates into a real body that
he and his friends walk upon and dress up. Jacques
Delille (1783) stages a conversation between Nature
and the Genius where “she” asks “him” to consider
her imperfect works. His enthusiasm is great as he
“hurls” out and finds a hundred beauties asleep.
These accounts show the extent to which landscape in the eighteenth century – its slopes and
waters – became an aesthetically, but also erotically,
charged object of experience and consumption (in
spite of its scale which made actual cuddling impossible). To what extent are these erotic fantasies still
at work in contemporary architectural infatuations
with landscape and spatial fluidity? Is it possible to
form other kinds of friendly relations to the essentially constructed environment in which we work to
instigate change? In the workshop section of the
course, we form smaller groups to enable a conversation on these questions, considering their implications for ourselves as critics, writers, artists, or designers, and for architectural discourse and design
practice today. During discussions, we make visual
or textual collages (fig. 3.3, 3.4, 3.6) reflecting ongoing conversations, critiques, and associations. ¤
notes

1.

2.

Courses in Architecture and Gender are organized at KTH
by FATALE, Critical Studies in Architecture. FATALE also
runs the Critical Studies Design Studio within the M.Arch
Programme.See www.fatale.nu
The lecture is based on my research into 18th century landscape theory, in particular the study presented in: Katja Grillner, . “Nature’s lovers – Design and Authorship in the 18th
century landscape garden,” in Architecture and Authorship, ed.
Tim Anstey, Katja Grillner, and Rolf Hughes (London: Black
Dog Publishing, London 2007).

i l lu s t r at i o n s

3.1 Burke, Edmund. A Philosophical Enquiry into the origins of our ideas
of the Sublime and Beautiful, ed. Adam Phillips (Oxford: Oxford
University Press, 1998), part III, section 14.
3.2 Heely, Joseph, Letters on the Beauties of Hagley, Envil, and the Leasowes (Birmingham: London, 1777), 46-47.
3.3 Landscape Body(Collage from workshop, 2008).
3.4 Hundred Beauties (Collage from workshop, 2008).
3.5 Delille, Jacques, Les Jardins: – ou l’Art d’embellir les paysages (Paris
and Rheims: 1783).
3.6. Lines of Nature (Collage from workshop, 2008).
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But now, while
you make her your
mistress, and study
only to humour
her with the dress
she knows will best
become her, you
cannot do wrong, nor
need be under the
least apprehension
that perfection will
not follow: Elegance
will mingle with
simplicity; everything
will be lively,
picturesque.
--- Attentively
cautious of falling
into the justly
exploded errors, you
robe her in the ease
of careless dignity,
follow her through
all her sweet recesses
with the hand of
graceful novelty.
fig. 2

fig. 3.3

fig. 3.4
10

He [genius loci] hurls
himself forward,
He approaches from
all directions,
Foiling through
these masses where a
hundred beauties are
asleep,
From valleys to ridges,
from woodlands to
prairies,
He touches up the
varied scene in
passing through.
[the genius]
He does not
compose, he corrects,
he purifies.
He completes the
lines sketched out by
nature.
fig. 3.5
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fig. 6

Nya Slussen
Daniel Johansson, Johanna Håkansdotter
Karlsson, Tor Lindstrand, Martin Losos,
Victor Mickelsson, Sara Vall,
Ann-Charlotte Wiklander, Frida Öhlin

Forskning handlar i första hand inte om att finna
svar utan om att ställa frågor. Framtiden ligger inte
i svar. Om vi skulle finna svaren på allt, så betyder
det slutet för vetenskap, lärande och produktionen
av kunskap. Men om det är så varför handlar arkitektur som praktik i så hög grad om att konsolidera
det vi redan vet? Ett möjligt svar är att accepterad
kunskap och konventioner skänker trygghet. Städer handlar om osäkerheter, dynamiska och komplexa förhållanden mellan människor, ägande, intressen, möjligheter och transaktioner.
Varför är arkitekter då så upptagna med stadens
fysiska manifestation? Det verkar som att även om
städer inkluderar arkitektur, så motsäger arkitektur
som praktik många av stadens fundamentala egenskaper. Under hösten 2009 arbetade studenter i
årskurs 4/5 med Slussen som plats. Utifrån en diskussion kring Slussens historia, samtid och möjliga
framtid arbetade studenterna fram förslag för Slussen. Detta samtal är en förlängning av detta arbete.
Tor Lindstrand: Under höstterminen 2009 genomförde vi en kurs om Slussen, det här är ett sätt
att summera erfarenheterna från den kursen, vad
vi har kommit att tänka på och hur man kan se det
i relation till de nya förslagen samt historien kring
Slussen. Vi skulle kanske kunna börja med dig Sara,
om du skulle vilja berätta lite om hur det ser ut idag.
Sara Vall: Jag tog med mig min kartläggning av de
existerande lokalerna på Slussen som jag avhandlar
i mitt examensarbete. Den senaste månaden har jag
varit på Slussen och försökt att mäta upp lokaler. Då
träffade jag de som har verksamheter i lokalerna. Det
som är intressant är att man upptäcker att Slussen
inte bara är en transportnod utan rymmer en stor variation av verksamheter. Till exempel Sveriges största rockklubb och två mc-klubbar, restauranger, affärer samt mer anonyma verksamheter. Jag träffade
en man som sitter vid franska bukten och tillverkar
operationsdukar. Han är för att bevara Slussen som
den är och förbättra den och gräva ner tunnelbanan.
Anne-Charlotte Wiklander: Hur ser de här rummen ut? Är de i bra skick?
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Sara Vall: Det varierar beroende på var de ligger.
Lokalerna kring blå gången har haft problem med
att stammarna fryser så det luktar, inte bara av urin,
utan också av andra odörer, samt att det blir översvämningar. Lokalen som ligger mitt emot Debaser är avstängd på grund av rasrisk. För några år sedan lade man om busstrafiken så att stambussarna
går över Mälarrampen istället. Belastningen är så
stor att det har fallit ner betongbitar från taket i lokalen. Så det är mycket olika, från att slitaget inte
märks alls till att det trillar ner betong från taket.
Martin Losos: De som håller till där idag, är de
överlag intresserade av att Slussen ska bevaras som
det är för att det är en sådan bra plats?
Sara Vall: Ofta uppstår en diskussion när jag kommer dit med kamera, ritningar och tumstock. De
flesta vill inte flytta därifrån.
Tor Lindstrand: Finns det någon organisation eller nätverk kring det?
Sara Vall: De finns en organisation som kallar sig
Bevara Slussen, med drivande arkitekter som ritar
på en lösning. I övrigt är det mest enskilda personer
som skriver till tidningar och går på möten.
Frida Öhlin: Jag har följt ditt arbete med kartläggningen. De verksamheter som finns där idag är sådana som vanligtvis inte finns mitt i staden med bra
läge. En rockklubb stör med sitt ljud och en MCklubb är kanske också störande. Sådana verksamheter hamnar ofta i industriområden. I fråga om
programmering av nya Slussen tror jag att det inte
finns plats för de verksamheter som finns där idag.
Sara Vall: Det ligger öppet nu. Jag träffade representanter från Stadsbyggnadskontoret och frågade om
man kunde utgå från de verksamheter som är där
idag. Vet de om att det finns verksamheter där idag?
Har de varit där? För dem verkar det mer handla om
en upprensning och omprogrammering av platsen.
Inte om att ta fasta på vad som finns där idag.
Daniel Johansson: Man har ju gjort gällande i alla
medier att Slussen är i så dåligt skick att den måste
rivas. Det är väl ett av skälen till att de inte är intresserade av vad som finns där idag.

Tor Lindstrand: Problemet med nya Slussen är att
det saknas idéer kring hur man skapar offentliga
platser. En offentlig plats är inte bara en tillgänglig
funktionell plats. Det som driver Slussenprojektet
är ekonomiska intressen som snarare ser offentliga
platser som ett sätt att tillhandahålla konsumenter.
Den typ av verksamheter som är där nu är ekonomiskt sett veka i förhållande till de verksamheter
man planerar för. Vi ser här ett exempel på den kontinuerliga privatiseringen av det publika rummet.
Diskussionen kring dessa fenomen har varit frånvarande i debatten. Istället har det mer handlat om estetik och rådande politik. Nu måste vi göra något, är
ett exempel på klassik stadsbyggnadsretorik. Istället
skulle jag vilja framhålla att dessa veka stadsrum,
som Slussen faktiskt är, är platser med stor potential. Fickor med stora möjligheter för alternativa användningsområden. Om man tittar på de verksamheter som Sara nämner så är de ett bevis för att det är
precis så Slussen fungerar. I det som existerar mellan
tydliga stadsrum (Gamla stan och Södermalm) uppstår situationer som ligger utanför det konventionella. Är det inte just dessa situationer, denna mångfald, som är anledningen till att vi har städer?
Johanna Håkansdotter Karlsson: Är det bara för
att det är gammalt och nedgånget eller för att det
ligger på den platsen? Det finns många nedgångna
platser som har samma potential?
Martin Losos: Det är väl både och, det ena är en
förutsättning för det andra. I en ekonomiskt driven stad blir det som är minst attraktivt, det gamla,
en plats där de som inte har råd att vara någon annanstans kan flytta in.
Anne-Charlotte Wiklander: När man nu gör om
Slussen finns det ingen vinning för svenska staten
att bygga om det för dem som redan finns där.
Tor Lindstrand: Att investera en massa pengar i
det här projektet för att sedan ge tillbaka det till en
MC-klubb är i dagens ekonomiska verklighet fullständigt omöjligt. Det man glömmer bort är diskussionen kring vilka publika platser vi vill ha. När
det allmänna säljer offentliga platser för att göra
vinst får vi såklart tillbaka dessa platser på marknadskrafternas villkor. På så sätt sker en gradvis utarmning av stadsmiljön.
Anne-Charlotte Wiklander: Om vi skulle renovera Slussen så skulle scenariot ändå vara detsamma.
Platsen blir mer attraktiv, hyrorna höjs och de verksamheter som finns där idag blir tvungna att flytta.
Att man bygger om betyder inte att man bevarar
varken aktiviteter eller verksamheter.
Daniel Johansson: Jag kommer ihåg en föreläsning om ett industriområde i Göteborg som man
planerade att riva. Man kunde visa att det fanns
ekonomisk vinning i att bevara de äldre industrilokalerna. Detta eftersom dess verksamheter kunde
expandera snabbt till följd av de låga lokalhyrorna.
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I fallet Slussen är lokalerna relativt oflexibla i förhållande till fallet i Göteborg där det handlade om
stora hallar som man i princip kunde nyttja till att
göra eller tillverka vad som helst.
Tor Lindstrand: Någonting som är intressant att
diskutera är hur vi producerar offentliga platser,
något som utvecklas kontinuerligt. Den europeiska
staden har bland annat handlat om att manifestera
kungamakten, och senare nationalstaten, genom
sådana platser. Medborgerliga platser som manifesterar den rådande maktordningen. Platser vi fortfarande i hög utsträckning använder för demonstationer, festivaler, ritualer etc. Dessa platser fungerar
fortfarande trots att monarkin som makt är förbi,
vilket möjligtvis även är fallet för nationalstaten. Staten har inte längre råd att bygga offentliga platser för
att hylla sig själv. Så vad är det för offentliga platser
vi bygger nu? Vad har de för mening och vad gör de?
Det kan jag tycka är en intressant och grundläggande diskussion. Denna diskussion handlar inte i första hand om att bevara Slussen eller att försvara om
de existerande aktörerna ska få vara kvar eller inte,
men man kan fråga sig hur långt privatiseringen och
politiseringen av staden kan gå? Är detta en självklar
utveckling eller inte?
Johanna Håkansdotter Karlsson: Om man måste
berättiga platserna med någonting och inte har något stort man vill hylla så manifesterar man aktiviteter genom den programmering man har valt. Det
är tydligt i det liggande förslaget och man kan undra
över syftena med till exempel vattenkontakt eller
möjligheten att sola.
Frida Öhlin: Angående vattenkontakten så är det
mycket i utställningsbladet från slutet av januari
som handlar om broarna som publika ytor. Det är
tre torg och en mängd broar. Om kontakten med
vattnet är så viktig vill man väl snarare ha en båt?
Att få kontakt med vattnet genom att transporteras
på det. Man kan fundera på programmet. Kanske
önskas en båtklubb i stället för en MC klubb? Det är
något jag skulle vilja fanns på Slussen. Jag har tittat
mycket på historiska bilder av Slussen, bland annat
på de från föreläsningen av Martin Rörby. Dessa
historiska bilder visar ofta en mycket mer dynamisk
blandning av kommersen, någonting helt annat än
en underjordisk galleria och tunnelbanestation
som det nu föreslås. Vattenkontakten har blivit till
en yta vi ska titta på. Titta på vattnet, inte aktivera
oss i vattnet. Någonting har gått förlorat genom att
inte tänka på vad vi faktiskt kan göra i vattnet.
Johanna Håkansdotter Karlsson: För mig skulle
vattnet gå förlorat med en båtklubb, det skulle betyda att det bara var vissa som fick tillgång till det.
Sara Vall: Jag funderar över det Tor sa om offentliga platsers betydelse i staden – och vilka offentliga platser vi vill ha – både från samtal som vi
hade i höstas, men också utifrån texten vi läste i
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samband med workshopen på Mejan. Vad är det vi
egentligen kämpar för? Vad är vår utopi? ”We have
to cut off the balls of Capitalism”, som Slavoj Zizek sade. Men på vem eller vad? Nu när industrialismen är över. Vad händer då? Vad händer sen?
Vad är nästa kapitel? Vad ska vi förhålla oss till? Vi
har mycket fritid om man jämför med hur det såg
ut innan industrialiseringen. Vad ska vi göra med
den? Vi ska ha vattenkontakt.
Frida Öhlin: Eller så kan vi jobba och ha vattenkontakt. Vi ska ändå bara komma på innovationer.
Vi kan stirra på vattenspegeln och komma på idéer.
Martin Losos: Ja, eller att ha ett möte på kajen. Sitta, dricka kaffe och komma på bra idéer.
Frida Öhlin: Men det är väl just det de föreslår?
Martin Losos: Ja, och det är väl bra? Gärna för mig.
Daniel Johansson: Det vore intressant att jämföra
Slussen med ett annat nybyggnadsprojekt som inte
är så tyngt av att dess centrala plats i staden. Där
inte alla är så involverade och tänker så mycket. Har
man då fortfarande samma problem att definiera
dessa publika platser? Bryr sig då folk, som vi på
arkitekturskolan, lika mycket? Finns det en naturlig
utveckling på andra platser och en väldigt märklig
utveckling på Slussen?
Frida Öhlin: På ett sätt skulle man ju vilja göra om
hela planprocessen. Göra den mycket spexigare än
på det sättet den är gjord här. Slussen är lite grann
som en trasselsudd där man drar i en ända och knyter åt en annan, den löser aldrig upp sig. Det är extremt komplext och det finns så oerhört många åsikter, vilka borde kunna tas om hand på ett bättre sätt.
Anne-Charlotte Wiklander: Är Slussen definierad
som vattenkontakt? När jag befinner mig i det offentliga rummet, är det viktigt att jag skall ha vattenkontakt då?
Frida Öhlin: Vi var på presskonferensen den 25
januari där Kristina Alvendal, Sten Nordin och
Spencer de Grey pratade om vattenkontakten, om
den nya stadsfronten på Södermalm och hur fantastiskt det är att den har vattenkontakt så stockholmarna återigen ska få kontakt med vattnet.
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Sara Vall: De pratade också om hur de rensat bort
60 % av betongen som finns där idag för att öppna
upp.
Frida Öhlin: Jag håller nu upp en ritning. De har
rensat bort betongen och ändå fått till mer publik
yta. Ambitionen är att det ska bli sammanlagt ungefär 24 800 kvadratmeter offentliga rum. Nu är det
10 600 kvadratmeter. De betonade att det är ett vattenrikt förslag med en fantastisk ny bro. Den enda
fina bro som Stockholm har fått sedan Västerbron,
som Kristina Alvendal uttryckte det.
Martin Losos: Jag vill bara lägga till en sak i vattenkontaktsfrågan. Sedan jag flyttade till Stockholm
har jag börjat tycka om att promenera. Varenda
gång jag har gått vid vattnet har jag tänkt att det är
så mycket väg. Varje gång man är vid vatten så är
där också en väg. Jag stör mig mycket på det och jag
tror att stockholmarna också gör det, att de har sagt
det på medborgarmöten etc. Det här kunde man se
när förslagen presenterades, folk fick bara vatten
på hjärnan. Jag tror att staden har tänkt att vi stoppar in allt ekonomiskt så projektet går runt, sedan
ger vi folk vatten, för det är vad folk vill ha. Det är
väl bra, ge allt vatten ni bara kan. Det är inte vattnet
som är problemet, det är det andra.
Daniel Johansson: Precis. Vatten är ett idiotsäkert
argument men ingenting annat tar vid där argumentet slutar. Det är ”öppet”.
Martin Losos: De säger att de vill ha kulturverksamheter, men de säger inte alls vad. Det är inte utrett.
Daniel Johansson: Vilket var ganska kul när jag var
och såg den modell som presenteras över Slussen.
Många ur allmänheten stod och diskuterade med
guiderna som finns där. Någon sa ”Nej, bygg inga
mer glashus.”. Husen i modellen är gjorda i plast och
ser ut som glashus. Guiden försökte påpeka att husen inte är ritade än. ”Det finns inga hus, det finns
egentligen ingenting, det är bara kvarter.” ”Nähä,
men det ser ut som glashus i alla fall.” Jag undrar vad
personen som designat modellhusen har tänkt. De
måste vara ritade eftersom de är så detaljerade. Han
eller hon måste ha tänkt någonting. Är detta det nya

huset, det med sadeltak? Ser det nya generella huset
ut så där? Genomskinligt, i akrylplast?
Tor Lindstrand: Här kanske vi kan prata om arkitektens roll. I en utvidgad diskussion finns det
många som pratat om hur stadens rum används.
Hur privatiseringen breder ut sig och stadsrummen blir mer och mer kontrollerade. Utvecklingen i
England och USA under de senaste tio åren visar att
stadsrummet har blivit mer övervakat, och på något
sätt militariserat. En utveckling som skett parallellt
med en enorm privatisering där det allmänna har
mindre och mindre resurser, och där man använder dessa medel till det absolut nödvändigaste som
sjukvård, barnomsorg och äldrevård. En offentlig
plats är för luddig och otydlig för att spendera pengar på. Varför spendera pengar på en offentlig plats
när gamla och barn dör? Vår roll som stadsplanerare och arkitekter borde vara att tänka på dessa frågor. Så varför är det så att vi är så dåliga på att ta på
oss en kritisk roll i förhållande till vår egen praktik?
Detta är tydligt i Slussenförslagen. Man vill bygga
bort bilar och betong genom att bygga mer. Det är
en haltande logik, en viss sorts betong ska bort och
ersättas av en annan, för någonting annat kommer
det egentligen inte att vara. Det är en estetik som
skall bytas ut och man pratar inte om vad som ska
dit i stället. Verksamheter som kanske inte omsätter
några pengar alls skall ersättas av verksamheter som
omsätter enormt mycket kapital. Vi vet exakt vilka
restauranger det är som kommer att flytta in på nya
Slussen. Så vilken typ av arkitekter behöver vi?
Martin Losos: Vi behöver arkitekter som är intresserade av liv i städer. Jag tycker att när jag går runt
på skolan och pratar med folk att det inte finns så
många som verkar vara det.
Sara Vall: Jag tycker att det handlar om själva programskrivningen, det är där man skapar ramarna
för hur man ska göra den här platsen. Arkitekterna
kan man inte beskylla för så mycket egentligen. De
har bara fått en bruksanvisning på hur de ska göra.
Sedan kan man göra som Jean Nouvel, säga: -”Fuck
that shit. Jag tycker det här är tråkigt och gör något
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helt annat.” Eller så gör man som Foster, och de
vann ju. De har gett de vad de vill ha, och då är det
inte deras fel egentligen. Då är det programmets fel.
Frida Öhlin: Det är Nyréns som har gjort själva
grundplanen för förslaget och den har haft rätt så
hög exploatering. Programskrivningen innehåller,
även om man har illustrerat byggnaderna som glashus eller inte, tomter som ska köpas utav någon –
PEAB, NCC eller någon annan. Helt krasst är det är
på det viset det skall finansieras. Jag är mer intresserad av vad man kan göra utifrån det. Är till exempel
PEAB intresserade av att bygga en ny filial till stadsbiblioteket, någotsom har varit på tapeten? Jag har
svårt att tro att det skulle vara intressant för dom.
Victor Mickelsson: Men om vi går tillbaka till frågan om offentliga rum. Vi talade om vad som är arkitektens roll och vad man kan göra som arkitekt.
I ett offentligt rum kan man inte definiera vad det
är som ska försiggå där egentligen. Som arkitekt är
man van vid att man ska kunna kontrollera exakt
vad det är som händer i en viss miljö. Man ska organisera den. Men i ett offentligt rum, är det luddigt.
Det är inte som i Nordkorea, för att ta ett motsatt
exempel. Om de ska ha ett torg för tiotusen soldater
så är det enkelt att räkna ut hur mycket plats man behöver. Här verkar det mer handla om att man försöker skapa själva bilden av affärsverksamhet snarare
än att man egentligen ska göra någonting där. Jag
tror, även om jag spekulerar litegrann, att man inte
vet vad som ska försiggå där och därför har svårt att
motivera varför man ska ha en offentlig plats. Om
man tycker att det är viktigt med offentliga platser
måste man kanske helt enkelt tillåta en viss frihet
och motivera detta på något sätt. På Karl Johans
torg försiggår det väl till exempel någon sorts aktivitet på sommaren, men vad är torget till för?
Martin Losos: I traditionell muslimsk stadsplanering planerar man inte några offentliga rum, där
gäller ”one size fits all.” Ett slags självorganisering
får ske. Man gör ett rum som är så bra som möjligt
för att husera så många aktiviteter som möjligt, låter det vara och ser vad som händer.
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Tor Lindstrand: Är det inte detta som diskussionen handlar om? Idag, som arkitekt och stadsplanerare, med den ekonomiska situation vi lever i
idag, är det svårt att veta vad det offentliga rummet
ska vara. Vi talar inte gärna om den offentliga platsen som endast existerar för att gynna kommersiella intressen, istället talas det i historiska termer: ”Här får man utblick över staden och kontakt med
vattnet”. Vi lever inte i den världen längre. Om man
frågar tjugofem unga arkitekter med utgångspunkt
i resultaten från kursen i höstas; Vad kan man göra
här?, då kommer det massor med förslag på hur vi
kan omdefiniera vad en offentlig plats är. Ett tydligt spår har varit att man letar upp verksamheter
och situationer som har temporära eller övergående kvaliteter, platser som har kapacitet att transformeras från en sak till en annan. Jag tror att det som
arkitekter faktiskt kan göra är just detta, att hitta
arkitektur i situationer där andra har svårt att se någon potential. Det tycker jag blev tydligt i era arbeten med Slussen. Upptäckten av en plats med en
enorm potential utanför det rådande systemet. De
vaga och odefinierade rum, som är problematiska
och svåra att förhålla sig till men där ni som arkitekter inte söker förenklingar eller snabba lösningar
utan istället fördjupande problematiseringar och
kvaliteter som kan utvecklas. Det handlar inte om
att hylla historiska ideal utan om att lära av en specifik situation, och använda de lärdomarna för att
tänka stadens framtida rum. En sådan diskussion
finns inte heller kring nya Slussen, istället är det
mycket svart och vitt och förenklade bilder.
Martin Losos: De funktioner som finns på Slussen
idag och som du säger är värdefulla: finns det någon
politisk medvetenhet om att de behövs för samhället? Det känns som att när man satte igång med
folkhemmet, då skulle allt smutsigt bort och vi är
fortfarande på den vägen. De där små sakerna som
händer på Slussen, det är smuts och det är inte värt
någonting. Sverige ska vara rent, och ingen ska behöva sitta i ett trångt utrymme under en väg. Lägsta
nivån ska vara mycket högre än så. Så länge det inte
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finns några samhällsekonomiska incitament för att
ge andra aktörer tillgång till den här platsen, så kommer dessa att fasas ut, längre och längre ifrån staden.
Richard Florida är väl inne på att det finns en poäng
med att behålla det smutsiga och spännande?
Tor Lindstrand: Man gör sig lätt bilden av att det
här är handlar om någon slags ruinromantik, gamla
industrihallar man kan flytta in i och där fantastiska
saker skall hända. I förslaget föreslår man en massa
kontor och ett shoppingcenter. Samtidigt som det
runt om i Stockholm står lokaler tomma, även inne
i staden. Vi vet att det finns ett enormt överflöd av
kontorslokaler, som är en enorm resurs. De skulle
kunna användas till något annat.
Martin Losos: Till exempel en MC-klubb.
Tor Lindstrand: Precis. Jag tror inte att det behöver vara en viss stil, som Slussen, som andas urban
”funk”. Jag tror att man måste tänka vidare, större
och nytt. Slussen är över.
Frida Öhlin: När man tittar på äldre bilder och filmer, som filmen G från 1980-talet, ser man att det
gick snabbt efter att Slussen var färdigt till att det blev
omodernt. Det är intressant att tänka på det nya förslaget som ett sätt att bygga på, lite mer stad med kontor och bostäder. Bor människor där så kommer det
att bli mer liv dygnet runt. Det innebär också att vissa
andra måste flytta någon annanstans, som till exempel mc-klubbarna. Man tror att det nya kommer att
leva väldigt länge, men kanske kommer det inte att
vara fräscht så länge som politikerna vill ge sken av.
Detta är något som man kanske skulle kunna jobba
med i den fortsatta utvecklingen av Stockholm. Det
här är en plats mitt inne i staden. Det är jättekonstigt
att den är så övergiven som den är. När man har byggt
nya Slussen hoppas jag att man lärt sig läxan av att
man bara låtit någonting stå. Att man varit så tjurig
och velat behålla Slussen, eftersom det är vacker 30talsestetik, istället för att påla upp lite och göra om
Kolingsborg till en skyskrapa. Eller: nu är bron trasig
, då gör vi en ny bro. Som ett pågående bygge. Att
man inte är så enfaldig att man tror att det kommer
att bli en lösning som kommer att stå i hundra år.
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Martin Losos: Det är ingen som bryr sig heller. Det
finns en allmän brist på visioner. Det är ingen som
vill någonting. Man klamras sig fast, det sista man
har är ”bygg ingenting utanför vårt fönster i alla
fall, för då hänger vi ut röda grejer genom fönstret.
Annars är allting okej, men just vi orkar inte mer”.
Det är klart att det finns folk som har visioner. Men
om man kollar på vad de olika politiska partierna
vill, så är det otydligt. Antingen ska vi förändra vårt
samhälle så att det blir mer marknadsekonomiskt
eller så ska vi anpassa det så att det blir någorlunda
likt folkhemmet igen. Men det är inte så att man går
hela vägen. Det är rätt ängsligt: man tycker att det är
rätt så bra, och vi försöker göra det lite, lite bättre.
Anne-Charlotte Wiklander: Innan man röstade
för maktskifte, var det då stora debatter om vad de
politiska partierna ville med Slussen?
Tor Lindstrand: Det viktigaste med era arbeten under hösten var att ni tog egna initiativ och visade att
det faktiskt går att göra saker. Ni visade att det inte
behöver kosta så mycket och det är lätt att sätta saker rörelse. Sedan kan man såklart värdera detta på
olika sätt och kanske tycker några att det är meningslöst eftersom det inte står i 100 år. Men för mig är det
meningsfullt. Jag tycker att precis detta borde vara
vårt jobb, att hela tiden försöka hitta nya sätt att definiera vad en arkitekt är, att hela tiden omdefiniera
vad arkitektur är. Vi måste söka ny kunskap och det
innebär att vi måste våga ta risker. Slussen är ett bra
existerande exempel på ett urbant experiment. Det
är byggt för en framtid som aldrig kom. När man invigde Slussen gick männen runt med hög hatt. Det
var nästan så att man fortfarande åkte med häst och
vagn, det fanns inte så många bilar i alla fall, och ännu
mindre när det projekterades. Men man planerade
för 50 000 bilar per dag, bilar som aldrig kom. På den
tiden var bilar det bästa som fanns. Nu är retoriken
att bygga bort bilar och betong, något som på 20 och
30-talet var det finaste man kunde tänka sig.
Victor Mickelsson: Säger du att vi borde titta in i
framtiden 20-30 år och försöka förutspå den? Det
är lite det vi har hållit på med, till exempel Daniel
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med sina undersökningar om mobiler och ”augmented reality”.
Tor Lindstrand: Det är precis vad jag tänker på.
Det som är tråkigt är att vad som finns på Slussen är
en unik situation. Det handlar inte om att det är en
unik estetik. Utan att jag inte vet någon annan plats
förutom möjligtvis i Lagos i Nigeria där det finns
den här typen av diversifierade aktiviteter inuti infrastrukturen. Där man lever i en motorväg. Här
på Slussen gör man det. Det finns ingen europeisk
stad som jag har varit i där detta existerar.
Anne-Charlotte Wiklander: Hela Westway i London…
Tor Lindstrand: Kanske det, men jag tycker hursomhelst att Slussen är en unik situation, som inte
finns någon annanstans som situationen ser ut
idag. Hur den har kommit till, hur den används och
hur den fungerar. Sen är det kanske svårt att definiera kvalitativa rum. Men det är samma sak som
att man skiter i att städa hemma i trettio å, då blir
det kanske inte så fantastiskt.
Anne-Charlotte Wiklander: Det som är fascinerande är att de aktiviteter som finns där nu inte är
bestämda av ett program som säger att det till exempel ska vara en MC-klubb där. De har kommit
till eftersom.
Martin Losos: Då är galleriorna framtidens Slussen, de kan gå i konkurs och dö och brinna i helvetet. Sedan flyttar vi alla sakta in och så blir det äntligen det nya fantastiska Slussen.
Sara Vall: Galleriorna som framtiden. Dessa generiska rum… Likt gamla industrihamnar som kan bli
bra som konstmuseum. Tänk när vi inte kan konsumera längre. Då det inte finns någon olja kvar, så vi
inte ens kan få en plastpåse till vår nya fräcka t-shirt
som vi har köpt. Då måste det bli någonting annat
i de här rummen. De är kanske ganska bra? De kan
bli vad som helst, för de är bara som stora skal.
Victor Mickelsson: Vi får hoppas att den dagen
aldrig kommer. Vi har diskuterat Jean Nouvels förslag, där man försöker motverka affärskedjorna
från att etablera sig genom att göra så små rum att

fig. 4.4

det i princip är omöjligt för dem att skaffa en lokal
där. Men vad skulle hända, hur skulle de skilja sig
från stora rum ifall oljan tar slut, de är väl också generella på något sätt?
Martin Losos: I stället för att vänta så gör vi de artificiella på direkten.
Sara Vall: Jag pratade med Lena From som arbetar
med konst på kulturförvaltningen. Jag träffade henne tillsammans med Martin Schröder som är projektledare för Slussen på Stadsbyggnadskontoret.
Hon pratade mycket om hur fantastiskt det kommer bli för konstnärer och arkitekter som är inblandade i det här projektet, att gestalta mötet mellan
sött och salt. Om det sambandet som är unikt mitt
i en stad och att det har så otroligt många kvaliteter,
bland annat vattenkontakt. Det är första gången
som jag har hört någon som verkligen pratade från
hjärtat och det kändes inte som att hon hade några
politiska motiv bakom. Jag vet inte riktigt hur hennes arbetsbeskrivning ser ut, men hon hade satt sig
in i projektet och hon hade stor förståelse för arkitektur. Hon förstod förslaget och tyckte verkligen
att det var superintressant: ”Nu kör vi!” Det var befriande, även om jag inte håller med henne. Det var
skönt att höra någon tala på det sättet.
Tor Lindstrand: Man hade också kunnat ha folk
som ställer sig upp och säger: Sluta gnäll! Det finns
de här och de här och de här kvaliteterna. Det kommer uppstå nya generiska shoppingrum där en
sorts allmänhet senare kan flytta in och ta över när
krisen har slått till med full kraft. Den typen av visioner har vi inte hört så mycket av.
Anne-Charlotte Wiklander: Men om det nu är så
himla löst med allting som ska hända på Slussen.
Har inte vi makt att säga, om de nu inte vet vad det
är för kulturverksamhet som ska flytta in, att detta
också är en diskussion som borde föras?
Martin Losos: Min erfarenhet av det här är att Staden vill hålla det så lite transparent som möjligt.
Ingenting är bestämt, alltså har vi någon slags möjlighet att komma in, men hur då och på vilket sätt?
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Jag har ingen aning om hur de gör eller hur långt de
har kommit. Men som i flera andra projekt som jag
har varit involverad i, så säger man en sak i media
och så har man allting klart, alla ritningar, allt är bestämt. Då kan man ju undra. Det finns tjänstemän
som är så trötta på att bjuda in folk att de bara vill
hålla det så långt borta som möjligt. De bjöd i alla
fall inte in mig till att vara med och påverka.
Sara Vall: Jag tror inte att det handlar om någon
konspiration. Jag tror inte att de sitter och har hela
projektet färdigprojekterat. Jag tror snarare att det
handlar om att det är för komplext för dem att ens
att bena ut det. De har ju själva skapat ett system
för hur en planprocess går till. I Malmö har man nu
börjat hoppa över vissa steg i den bara för att kunna främja processen. De har någonting som heter
främjandet av spontankultur, som handlar om att
man medvetet hoppar över flera utav stegen i processen för att det tar för lång tid. Det går inte. Det
tar annars flera år med en sådan här process.
Sara Vall: Det känns som att här i Stockholm finns
det ett slags motstånd mot att försöka.
Martin Losos: Helt säkert är att de inte har koll på
vad som kommer att hända med Slussen. Samtidigt
tror jag att det inte ska vara för många kockar. Nu
har vi satt Foster och dem på det, så länge. Det skulle vara intressant om man fick ett slags karta över
Slussen så att man hade koll på någonting i alla fall.
Sara Vall: Fast det är den hemska sanningen när
man försöker prata med folk och få ur dem någon
information överhuvudtaget – det finns ingen information att få. De vet inte. Jag försöker ta reda på
var de kommer att börja riva, och hur det här kommer att gå till? Men de vet inte det.
Martin Losos: Tror du att de inte vet?
Sara Vall: Jag tror på riktigt att de inte vet. Sedan är
de hala på många sätt med information. Men när jag
ställer frågor så handlar det om att det inte finns ett
taget beslut. Det nya förslaget som Foster har ritat,
har ännu inte ett politiskt beslut bakom sig. Det är
ju bara en utställning än så länge, så därför är det så.

Daniel Johansson: Det låter dyrt.
Frida Öhlin: Skönhetsrådet har ju inte heller sagt sitt.
Sara Vall: Så det är kanske bara i början av det?
Martin Losos: Jag var på en Miljöpartigrej där de
skulle uttala sig om vision söderort, och de sa att
i Stockholm, på grund av att det hela tiden växlar
mellan blått och rött styre, så har det utvecklats ett
extremt tjänstemannastyre. De kan inte hålla på att
lyssna på politiker så de har kapat visa processer
som har börjat leva sitt eget liv där.
Tor Lindstrand: Bland tjänstemännen?
Martin Losos: Ja, så frågan är vem som gör vad
till slut.
Daniel Johansson: Precis. Jag kan misstänka, utan
att ha suttit i någon beslutande församling, att en
rad beslut och kanske framförallt förbud mot vissa
saker att existera tas med goda intentioner och av
säkerhetsskäl. Om man tar exemplet restaurang,
så måste man ha fettavskiljare och toalett. Det är
bra regler allting. Men att någon skulle bli vald och
sedan driva en kampanj för att ta bort ett förbud,
det har väl aldrig hänt? Man lägger väl bara på mer
förbud hela tiden? Det främjar på något sätt det här
stora systemet, där det stora kvarteret på Slussen
kommer att betalas och bestämmas av en aktör.
Och möjligtvis att det andra kvarteret kommer att
betalas och bestämmas av en annan. Men det skulle
aldrig någonsin delas upp i 50 mindre tomter, där
50 arkitekter eller arkitektstudenter, med 50 inte
superrika klienter fick göra någonting. Det skulle
aldrig hända. För att ingen kommer att backa i fråga
om alla de lagarna och förbuden som vi har.
Anne-Charlotte Wiklander: Var det inte det som
hände i Hammarby Sjöstad? Att det var omöjligt
att få folk att flytta in i lokalerna där för att de hade
gjort dem alldeles för små. De var för små för de
som hade ekonomi nog att kunna flytta in där. Vilket är exakt samma som i nya Slussen. Om det är
något helt nybyggt så kommer ju hyrorna att bli väldigt höga och då kommer inte företag att ha råd att
hyra dem, om de inte har en ekonomi som H&M.
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Daniel Johansson: Den trevliga gamla professorn
Kai Wartiainen, sa flera gånger att ”Sverige, det är
Europas mest korrumperade land”. Ibland får man
ju känslan av just det, när allt skall vara så enormt
dyrt hela tiden. Om man köper någonting, till exempel en produkt, byggmaterial eller en byggtjänst
så är det alltid dubbelt så dyrt här i Sverige jämfört
med resten av Europa. Till och med jämfört med
andra rika europeiska länder. Hur kommer det sig?
Varför är allt så dyrt?
Anne-Charlotte Wiklander: Det undrar jag också?
Daniel Johansson: Varför är det omöjligt för en
vanlig person att någonstans i Stockholm kunna
genomföra någonting?
Sara Vall: Nu pratar du om Sverige och så pratar du
om Stockholm, det är två helt skilda saker för mig.
Stockholm är Stockholm. Det här existerar ingen
annanstans i det här landet.
Daniel Johansson: Ja, jag vet inte. För mig är också
Göteborg och Malmö städer i hyfsat stor skala, även
om det där finns vissa andra tendenser. Det finns
sammanhang som gör andra saker möjliga där.
Martin Losos: Det finns nedlagd industri.
Daniel Johansson: Ja, till exempel. Men på något
sätt är det sant det du säger. Jag har en kompis som
bor i Majorna i Göteborg. En sak som jag tycker
om att göra när jag åker dit och hälsar på är att gå
till den lilla Thaitanten. Hon som står där och lagar
mat på sitt lilla ställe, hon gör bara bra mat, och jag
fattar inte hur det går till. Hur kan det vara lagligt?
Ska man inte bara komma och slå ner henne med
en batong och säga: Du får fan starta en restaurang,
med toalett och fettavskiljare, om du ska sälja mat.
Tor Lindstrand: Efter att vi har publicerat den här
artikeln kommer det att ske.
Daniel Johansson: Just det.¤
i l lu s t r at i o n e r

4.1 Nya Slussen. Foto: Tor Lindstrand.
4.2 Slusstorget med Södermalm till höger. Bild: Foster + Partners,
Berg Arkitektkontor.
4.3 Nya Slussen. Foto: Tor Lindstrand.
4.4 Projektering av Nya Slussen. Foto: Tor Lindstrand.

Patchwork: Albano Sustainable Campus
Stephan BartelS, Johan ColdingS, Hanna
ErixonA, Henrik ErnstsonS, Sara GrahnA,
Matts IngmanK, Carl KärstenK, Lars
MarcusA, Jonas TorsvallK

The Albano area in Stockholm is a contested
brownfield located within the National Urban
Park close to the city centre. It is scheduled to host
100 000 sqm of research and student space as part
of the expansion of Stockholm University. In the
coming years, this truly transdisciplinary revitalization project aims at making Albano the preferred meeting siteof the three largest universities in Scandinavia (KTH, SU and KI) and it also
aims at increasing the capacity of the area in order
to generate ecosystem services. Tentative design
proposals include; using local conditions for energy production; the ”greening” of buildings with
vegetation selected in relation to the surrounding
landscape; and new habitats designs that can support ecological processes of species migration,
pollination and seed-dispersal. The project also
involves institutional design development, which
relates to urban green commons. This intentends
to make local civil society organizations, students,
and scholars become managers and stewards of
habitats and green areas in the area (from wetland
ponds to allotment gardens).
Hence, this is an action-research oriented study
for integrating ecosystem services in urban designs
where project researchers take the double role of
problem solvers on equal footing with practitioners and as observers evaluating and documenting
the process and its results.¤

fig. 5.1

fig. 5.2

comment

Theese ideas are currently developed further on commision from
Akademiska Hus. Patchwork: Albano Sustainable Campus are part
of the Swedish participation in World Expo 2010.

fig. 5.3
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S: SRC Stockholms Universitet
A: KTH Arkitekturskolan
K: KIT-arkitektur
i l lu s t r at i o n s

5.1 Analysis: Location Albano is located in the National Urban
Park at a spot where the park is divided and weakened by a
highway
5.2 Potential: Ecological Center. Albano could be the place for a
center for information about the National Urban Park and a
pedagogical hub for resilience and sustainability
5.3 Potential Academic Center. Centrally located in a major axis of
education facilities and institutions, Albano could become the
meeting point between KI, KTH and Stockholm University
5.4 Analys, Routes. Several important ecological and social routes
intersect at Albano.
5.5 View from the Railway park – the new gateway to the National
Urban Park.
5.6 Social-Ecological Weave.
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Multireligiös begravningsplats
på Järva friområde
Henrik Vogt

Stockholms stad och Kyrkogårdsförvaltningen
har identifierat behovet av en ny begravningsplats i
Stockholm då kistgravplatserna under de närmsta
30 åren håller på att ta slut. Behovet är på kort tid
störst i området runt Järva friområde.
Sveriges och Stockholms population är idag
till allt större grad multietnisk och för att fylla
behovet av begravningsplatser måste det göras
plats för alla, oavsett religion eller tradition. Hur
skall man planera en begravningsplats med ceremonikapell som passar alla oavsett religion eller
etnicitet?
Programmet består i en begravningsplats som
kommer att byggas etappvis under 30 år med plats
för ca 15 000 gravar. Begravningsplatsen innehåller
och tillgodoser olika typer av gravskick. Två kapell
och en utomhusceremoniplats som skall kunna användas, oavsett tro. Tomten är en del av ett gammalt kulturlandskap och har brukats sedan järnåldern. Idag används delar av området av Hästa gård,
Stockholms enda lantbruk.
Ett antal fornlämningar finns på platsen med
gravplatser från järnålder och vikingatid. Min
ambition har varit att anpassa sig till kulturlandskapet, inkorporera fornlämningar och förstärka
dem karaktäristiska rurala inslagen på tomten
såsom åkersdiken och gärden. Dessa inslag blir
också lösningar på dom problem som uppstår när
olika kulturer och religioner ska att dela begravningsplats. Jag har valt att göra två kapell, med
olika karaktär för att öka valfriheten och minimera kulturkrockar.¤

TID TILL GRAVSÄTTNING

Obestämd tid

?

?
Max 3 Dagar

Max 24h

CEREMONI
Ej i anslutning till
krematorium

Tvättmöjligheter

? ?

Åtskiljda

Rökelse

GRAVSÄTTNING
Kistgravsättning

Huvud
mot Mecca

?

ko m m e n ta r

Multireligiös begravningsplats på Järva friområde är Henrik Vogts examensarbete framlagt i februari 2010. Studio: Critical Studies
Design Studio. Handledare: Brady Burroughs.
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Diagram.
Plan över begravningsplatsen.
Landskapssnitt, modellbilder.
Stenkapell, tvärsektion.
Stenkapell, plan.
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Bridging the Gap
Alexis Pontvik

It is estimated that by 2030 Stockholm’s population
will have grown by 200,000. How will this pressure,
be handled in urban terms? Even if Stockholm is
still expanding in several places, it is beginning to become dense. With the current expansion of Södra
Hammarbyhamnen, part of Hammarby Sjöstad, the
dense inner-city expands across its previous borders.
But the connection between Södra Hammarbyhamnen and the inner-city is weak because of the barrier
of Hammarbykanalen. The expansion of the area
surrounding Norra Station and Karolinska sjukhuset is more easily connected to the inner-city, and
proposals here envisage a natural extension of the
city’s existing structure using high density typologies
and a mega-sized hospital. Eventually, Solna and the
other northern municipalities will expand to join with
Stockholm.
Additional large expansions of the urban core
are not possible within the “tolls”, the old boundary
that surrounds the central city, if one wishes to avoid
building on green areas or start demolishing existing built up areas. The city of Stockholm’s green
wedges and Nationalstadsparken play an important
role in the environment of the capitol, as well as its
goals for sustainable development. Currently, there
are already plans to develop additional areas close to
the inner city, such as Värtan and Husarviken. The
development of other areas, such as Bromma Flygplats, lie a bit further off in the future.
It is both wise and reasonable to allow the historic city centre ’to be left alone’ – as one of the
world’s undeniably unique ensembles. But solutions must still be sought to ease the enormous
pressure for development. How can this be
achieved? How can the dense city expand outward
in other directions and still be connected to the
outer edges of the city core? Which are the most
interesting connections to the city with the most
potential for development?
The answers seem relatively clear in regards to
the North, but to the South, West and East, water
and extensive topological obstacles hinder development. How can these topological obstacles be over-
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come without completely destroying the city’s landscape and historical character? Which building types
are suitable for taking care of this? It is not merely
a matter of easing the pressure, but also trying to
decentralize inner city institutions, so that they are
not limited to locations in the expanded metropolis’
centre. Therefore, it is important that the city takes
the initiative and develops programs that encourage
this direction of development. The assignment for
the third-year students in Urban Design 1 (2009/10)
deals with the expansion and connection of the urban core to areas outside the city tolls. Connections
making it possible for the expansion of the dense
city to the South, West and East, despite topological obstacles and other impediments. Yet the dense
inner city urbanity must not be cut off. How can this
be accomplished and by which means?
Can megastructures become arteries that connect the city to adjacent areas, easing the exploitation pressure? Can a Ponte Vecchio or the Old
London Bridge serve as models for connecting
these outer areas to the inner city? Or, can the extreme topography initiate an interesting and exciting city which exploits dramatic level changes as
for example in San Francisco, an urbanity formed
by topographical change? This vision has not yet
been investigated. It is an experiment. These questions were left to the third-year students to explore
in their Urban Design course, Fall 2009.¤
i l lu s t r at i o n s

7.1 Danviksö. Stadsfjorden. Students: Dan Engberg, Lily Huang,
Frida Öster. Teachers: César Patín Lapausa, Stina Johansson.
7.2 Danviksö. Stadsfjorden. Students: Dan Engberg, Lily Huang,
Frida Öster.Teachers: .
7.3 Danvikstull. Borderline. Students: Ragnar Eythorsson, Johan
Malmberg, Marko Suonperä. Teachers: Tobias Nissen, Björn
Wiklander.
7.4 Traneberg-Alvik. Nerv. Today (A) the bridge acts as barrier. A
future scenario (B) were a decrease in vehicular traffic leads to
increased interaction across the Traneberg channel. The Nerv
accumulates activity (C) and lead the flows of activity onwards
making the cores stronger. Students: Vidar Sörman, Astrid
Cronwall, Linda Ringqvist, Pedram Danesh. Teachers: Mats
Fahlander och Sigrid Zenger.
7.5 Traneberg-Alvik. Nerv. A future scenario. Students: Vidar
Sörman, Astrid Cronwall, Linda Ringqvist, Pedram Danesh.
Teachers: Mats Fahlander och Sigrid Zenger.
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Tullinge Idea Store:
Plats, struktur, program
Jesús Azpeitia
fig. 8.1

Under höstterminen 2009 har 100 studenter i årskurs två jobbat med plats, struktur och program
som genererande begrepp i deras gestaltningsstrategier. Målet med kursen var att hitta sätt att diskutera, analysera och åskådliggöra sambandet mellan
dessa begrepp och att analysera hur det egna projektet relaterar till omgivningen.
Studenterna ritade en offentlig byggnad om cirka 2000 kvm i Tullinge, Botkyrka kommun. Årets
tema var en Idea Store: ett hus som kombinerar
bibliotek, café, medborgarkontor, utbildningslokaler och andra verksamheter med en direkt koppling till platsens behov. Ett hus som bidrar till att
utveckla området genom sitt program, anpassning
till platsens förutsättningar och lokala behov. Ett
hus präglat av en arkitekturens etik som syftar till
att ge istället för att ta.
Kursen genomfördes i samarbete med Botkyrka kommun som föreslog en tänkbar plats för
projekten och som berättade om deras visioner
för området. Husets program utformades efter
en diskussion med kommunen. Målet var att ge
ett underlag så nära de verkliga förutsättningarna
som möjligt till våra studenter och att vi som skola kunde inspirera kommunens framtida planer.
Detta ledde bland annat till en utställning i Tullinge
centrum med 22 utvalda förslag. Samarbetet med
kommunen fortsätter nu på olika nivåer.
Studenterna delades in i fem lärarlag som leddes
av två arkitekter, en konstruktör och en konstnär.
Under ett gemensamt kursmål har varje lärarlag
använt sig av olika pedagogiska metoder och haft
olika infallsvinklar på projekten utifrån lärarlagets
egna intressen och metoder. Detta ledde till en
bred variation av förslag med olika fokus och intresseområden – en medveten pluralism. Här presenterar vi ett urval av 12 projekt som har valts ut
av lärare och studenter i samråd.¤
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o m p ro j e k t e n

Lärarlag ett: Arkitekter; Britta Böhm, Andreas Lönnroth. Konstruktör; Carl Uno Pålstedt. Konstnär; Thomas Karlsson. Studenter; Felicia Wahlborn, Kristin Karlsson, Katarina Britse.
Lärarlag två: Arkitekter; Erik Stenberg, Anna Pang. Konstruktör;
Klas Liliequist. Konstnär; Hans Löfgren. Studenter; Theo
Storestund, Lisa Palm.
Lärarlag tre : Arkitekter; Lina Martinsson, Sigrid Svensson. Konstruktör; Henrik Gabrielsson. Konstnär; Mia Vendel. Studenter; Fredrik Evensen, André Prusic.
Lärarlag fyra: Arkitekter; Erik Hökby, Daniel Norell. Konstruktör;
Kjartan Gudmundsson. Konstnär; Cecilia Darle. Studenter;
Henrik Jonestrand, Isabelle Gyllengahm, Petrus Lindström.
Lärarlag fem: Arkitekter; Bure Berglund, Hanna Palmgren. Konstruktör; Dominik Wach. Konstnär; Birgitta Eriksson. Studenter; Joakim Andersson, Gerda Persson.
Årskursanvarig: Jesús Azpeitia.
i l lu s t r at i o n e r

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Förstudie, Lisa Palm.
Axonometri, Felicia Wahlborn.
Joakim Andersson, Xxxxxxx.
Projektskiss, Fredrik Evensen.
Sektion, André Prusic.
Axonometri, Isabelle Gyllengahm.
Plan, Gerda Persson.
Formutveckling med bandsåg i flytande skala,
Petrus Lindström.
8.9 Projektskiss, Katarina Britse.
8.10 Axonometri, Henrik Jonestrand.
8.11 Teknsikt snitt, Theo Storesund.
8.12 Elevation, Kristin Karlsson.

fig. 8.2

fig. 8.6

sammanträdesrum

B

utställning

sammanträdesrum

medborgarkontor

sammanträdesrum

A

wc

ungdomsbibliotek

bibliotek

kafé

A

sammanträdesrum

replokal

förråd

förråd

kök,kafé

bibliotek

förråd,
medborgarkontor

replokal

barnbibliotek

replokal

bibliotek

barnbibliotek

kontor, bibliotekspersonal
studierum

plan 1 skala 1:200
B

fig. 8.3

fig. 8.4

fig. 8.5
31

fig. 8.7

fig. 8.8

fig. 8.9

32

fig. 8.10
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Treasures from the Archive:
Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen, Camillo Sitte
Anders Bergström

Ever since its foundation in 1877, the School of
Architecture at the Royal Institute of Technology in Stockholm has been susceptible to international theory. The archive and the library at the
present School of Architecture contain numerous examples; in this section, we intend to present material as part of a continuous project to acknowledge the history and theory of architectural
education.
The starting point is a book that plays an important part in the history of early modern architecture in Sweden. Following the publication of Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen in
1889, the Austrian architect Camillo Sitte was particularly well received in Sweden and became one
of the most influential theorists in the field of architecture and urban planning.
The Swedish reception of Sitte is closely connected to the architect Per Hallman (1869–1941),
who promoted Sitte’s ideas in his practise as an urban planner. Hallman introduced Camillo Sitte’s
ideas in his lecture in Stockholm as early as 1895,
clearly inspired by a close reading of Der Städtebau.
His own copy of the first edition still exists in the
Library of Architecture at the Royal Institute of
Technology. As a PhD-student, I found this wornout, fragile book almost fifteen years ago, marked
with Hallman’s personal ex libris and generously
filled with notes in the margins.
Hallman’s comments on Sitte’s text make for
fascinating reading, especially since Hallman also
had the opportunity to use Sitte’s ideas in his practise as a teacher. As the leading Swedish practitioner in his field, Hallman was appointed the first Associate Professor in Urban planning at the Royal
Institute of Technology in 1897, although a permanent position was not granted until 1914. Besides his work as an urban planner, he stayed on as
a teacher until 1934, when Sitte’s ideas on planning
had long lost its significance. However, his influence can still be traced in different ways.
One of the most prestigious precincts in Stock-
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holm, planned by Hallman in 1907–1908, is the
mountainous area adjacent to the present School
of Architecture. In this context, Hallman solved
the problems introduced by the terrain through
an ingenious use of Sitte’s methods of irregular
planning. It is evident that this situation was taken
into account in the design process of the present
building for the School of Architecture, which was
completed in 1970.
A decade earlier, the architectural critic Thomas
Paulsson had acknowledged Hallman’s work in a
thesis, concentrating on the forgotten values of
earlier planning policies. The urban planning at the
turn of the century 1900 could thus be incorporated in the urban appraisal in architectural theory
during the 1960’s. Later on, the architect Göran
Sidenbladh, formerly responsible for the restructuring of the central parts of Stockholm, even
published a Swedish translation of Der Städtebau.
Following the critique towards the city’s earlier
policy, Sidenbladh’s translation may be interpreted as a late memento. Although Sitte’s irregular
method is no longer the answer to the questions
of urban planning, Der Städtebau still holds a
prominent position in the history and theory of
early modern architecture in Sweden.¤
ac k n ow l e d g e m e n t

I would like to express my compliments on all matters regarding the
archive and the library to Margitta Kylberg, Anna Langaard
and Sofie Andén at the KTHB Library of Architecture.
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Reading Architecture and Beauty:
Conversations with Architects about a
Troubled Relationship,
Yael Reisner with Fleur Watson
Frida Rosenberg

In Architecture and Beauty: Conversations with Architects
about a Troubled Relationship, Yael Reisner with Fleur
Watson have put together a remarkable selection of
architects interviewed on the topic—beauty. This
image heavy book speculates on philosophical questions relating to the place of aesthetic sensibility in
the architectural discipline. In doing so, it provides
biographical sketches of famous architects (among
them; Frank Gehry, Peter Cook, Zaha Hadid, Odile
Decq, Will Alsop, Juhani Pallasmaa) as well as tracing the intellectual outlines of less familiar faces
(Zvi Hecker and Gaetano Pesce, for example).
Each chapter, which logically portrays one of
the architects, weaves together a story containing cultural background, architecture-ideological
struggles and discussions around design, tools and
techniques. For many of the architects the story
also includes an interesting take on the transformation from being defined as a “paper architect” to
being qualified as a “proper” architect whose judgment effects the built environment.
The choice of beauty as the armature for the
project is intriguing. Definitions of the beautiful
have of course formed a trope for architectural
discourse since Leon Battista Alberti, whose ambition to unravel and explain the what makes things
beautiful remains distinctive. Alberti traced mathematical elements ofcomposition and proportion
as the parameters of beauty, but in holding that it
was also connected with concinnitas, “the harmony
of all parts in relation to one another”, Alberti at
the same time formulated an aesthetic discourse.
In the contenxt of contemporary architecture
this discussion has receded into the background
steadily since the waning of Beaux-Arts influence
on architectural education. The place beauty can
take in current architectural discourse is therefore
a ‘hot’ issue and this is what the book finds an outlet to express.
In the introduction, Reisner says: “Good architecture and brilliant buildings are mostly judged
by their capacity to produce an aesthetic experi-
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ence, yet many outside the architectural profession are surprised to discover that architectural
design is neither led by, nor generated through, a
process that is engaged with aesthetical issues or
visual thinking.” The authors have taken on this
task, trying to locate those the aesthetic values
which, as it is revealed, are rarely spelled out as
objectives but rather stated as the result of individual design processes. Defining why contemporary architects grapple with the concept of beauty
reveals a “troubled” relationship with design principles. The interviewees exemplify a number of
architects who, in recent years, have become role
models who all inform contemporary architectural discourse.
Media, such as various design magazines, tend
to focus more and more on the surface of architectural designs. Envelopes made of shiny and
ornamental surface materials are as enchantingly
beautiful as they are becoming a norm in every city.
In the light of the iconic status of surface in contemporary architecture, the authors’ investigation
of what qualified design decisions are based on is a
hot topic. This book is based on Reiser’s PhD dissertation and presumably also has connections to
Reisner’s past as a biology major before going into
architecture. Her reflections through this path are
that “most intellectuals do not have a developed
‘eye’” and that beauty most often is “reduced to
the status of a merely decorative phenomenon”.
In connection with how the architect, as portrayed
in this book, struggles with the intimate relationship between beauty and architecture it seems that
Reiser’s observations become a stepping stone
into a much larger issue on how to discuss beauty
both among architects and with clients. The book
also represents a particular strand of architectural
concern, which belongs to Reisner’s surrounding
context of the Architectural Association, the Bartlett and SCI-Arc—all of which are schools at the
forefront in educating strong visual and formal architectural languages.

fig. 10.1

fig. 10.2

Each portrait offers an insight to each of the architect’s creative design process. Frank Gehry talks
about the crucial moment, which is compared to
that of the artist, “a white canvas moment” where
his intuitive sketches become the origin of a project.
Wolf D. Prix of Coop Himmelb(l)au talks about the
sketch as a vulnerable and influential moment because it deals with the subconscious. Thom Mayne
of the collaborative office Morphosis describes a
process of intense focus on the design problem at
hand where he consciously shuts off everything else
in order to stay in “the world that surrounds and is
connected with the project”. Mayne, well-known
as the key figure of the architecture school and design laboratory SCI-Arc, also pinpoints the importance of using the tools that best propel your own
creativity. Aesthetic choice most often depends on
and is closely related to the chosen medium in the
design process. In the contemporary context where
architectural design is developed by making use of
an immense variety of tools a proliferation of aesthetic avenues –possibilities of choice or emphasis
of concern – is likely to be evident.
Taking a deeper look at individual design processes, an interesting portrait is that of the Polish architect Zvi Hecker who is described as an
architect who embraces esoteric values and sees
architecture as an act of magic, which hides more
than it reveals. Intriguingly, Hecker’s architecture,
which seems to have roots in Russian Constructivism, is “generated by an intense relationship with
geometry”. Hecker describes his use of a system
of “geometric scaffolding”– a grid that establishes
the parameters for a project. This is a technique,
which seems hopelessly outdated. Nevertheless,
Hecker’s architecture is marvelous in its outcome
and with no visible reference to a grid.
As one might suspect, this book also inquires
into the advent of digital technology, which has
brought forward a focus on autonomous architectural intention in relation to form and appearance.
The authors develop the discussion of how new
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technologies have altered and renewed questions
of aesthetics and also highlight how the discourse
at the beginning of the digital architectural era
tended to value principles of autopoesis; “automated”, self sustaining design processes rather
than discussing subjective form (and the role of
the architect in extracting results from such processes). Sulan Kolatan, Will Mac Donald (KOL/
MAC), Mark Goulthorpe and Greg Lynn are analyzed in regards to this development in architectural history. The book concludes the aesthetic discussion with the refreshing voice of Hernan Diaz
Alonso, who represents the second generation of
architects who specifically use the computer as a
medium instead of a tool. Hernan describes his
design process as “playing a game”. He describes
his architecture as an interest in “the grotesque”
and “the horrific”. These are words that Hernan
uses to illustrate his design explorations. This, he
sees as revealing a different kind of aesthetic effect
than that of spatial explorations. In other words,
the affect and the aesthetic amalgamation of elements (similar to that of natural growth systems)
are what are explored. His architecture relates to
his place in time.
The attraction of this book lies in the way in
which it unrolls the persona behind various strands
of architectural discourses. Reading this book is
almost like listening to a series of lectures hearing
voices of architects who have been very influential in the world of architecture culture. Certain
quotes will stick in your brain, such as when Gehry says: “To deny the validity of self-expression is
akin to not believing in democracy”.¤
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Leon Battista Alberti, Identical Copies,
and the Early Modern Invention of
Architectural Design*
Mario Carpo

At the end of the Middle Ages, Leon Battista Alber- From Ptolemy to Pliny to Galen, many ancient auti, the universal man of the early Renaissance, aimed thors had warned that successive manuscript copat identical reproductions of almost everything: of
ies of technical or scientific drawings would quicktext and images, of letters and numbers, of paint- ly become so garbled and corrupt that they became
ings and sculptures and other three-dimensional unusable, and they had suggested that appropriate
objects, of architectural parts, occasionally of entire measures should be taken to limit this risk.
buildings, of drawings and architectural designs: in
Many centuries later, around 1450, Alberti’s
short, of almost every manifestation of art and na- preoccupation, almost obsession, with the precise
ture. Including identical reproductions of himself: copying of his own manuscripts is vastly docuAlberti left no children, but he left this self-portrait– mented. Alberti invented a variety of tricks and
which, we must assume, was true to nature.
stratagems to make certain that his words and parThis ambition of Alberti’s was
ticularly his numbers would not
truly revolutionary, because at his Copyists were and still are
be mangled by careless copyists.
time, there was basically no technol- human beings, and they
And as Alberti knew that the preogy capable of producing identical make mistakes, sometimes
cise copy of complex images was
copies. In the absence of existing they interpret, sometimes
practically impossible, to be on
technologies, Alberti had to invent they interpolate, sometimes
the safe side he simply decided not
some new ones. A few of them they invent–sometimes they
to illustrate any of his books. Strange
were successful; most were not; all are drunk.
as it may appear, Alberti wrote a
were quite odd; but at least one pertreatise on sculpture, a treatise on
manently changed the history of architecture. Here, painting (which included, basically, the invention
I will discuss some of these inventions–some that of modern linear perspective), and one of the most
failed, and a few that didn’t, as we shall see.
famous architectural treatises of all times, his tenAlberti was a humanist, and conversant as he book De Re Aedificatoria, none of which included
was with the painfully corrupted remains of an- any picture or diagram or sketch or visual illustracient texts, he knew all too well that the manuscript tion of any sort. Alberti made it clear that this was
transmission of texts and images in space and time by choice, not by negligence and certainly not by
was a risky operation. Copyists were and still are lack of interest in images. Quite to the contrary. Alhuman beings, and they make mistakes, sometimes berti was keenly aware of the risks inherent in the
they interpret, sometimes they interpolate, some- manuscript transmission of drawings. And he evitimes they invent–sometimes they are drunk. As a dently came to the conclusion that the best way to
result, as they drift in space and time, texts morph address the issue was to avoid the transmission of
and change from one manuscript copy to the drawings entirely, whenever drawings could not be
next, sometimes by choice, sometimes randomly. safely transmitted. Images that could not conveyed
Sometimes this may be an advantage, but more of- as drawings had to be converted into some other,
ten this is a problem: particularly when you are a more reliable format.
writer or a scientist and you would like your texts
Now, alphabetical texts, and numbers, have one
and drawings to be copied without being changed advantage over hand-made drawings: the Western
or corrupted by incompetent scribes, copyists and alphabet is made of less than 30 standard signs that
illustrators. And, from classical antiquity, copies of
are exactly repeatable; and ten additional signs (in
hand-made drawings were notoriously even more the Hindu-Arabic notation) are enough to write
unreliable than the copies of letters and numbers. down all the numbers in the world; on the contrary,
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a drawing is made of an infinite number of signs,
none of them standard nor exactly repeatable.
Hence if one has to record and trasmit a handmade drawing, it makes perfect sense to translate
that drawing into letters or into numbers.
Today, computers do that all the time. But the
idea is clearly manifest already in the texts of Alberti written during the fifteenth century. At some
point, presumably in the late 1430s or 1440s, Alberti had surveyed and accurately drawn to scale
a map of the city of Rome. This was a scientific
drawing, where precise measurements were of the
essence, and Alberti wanted to record and transmit
this manuscript drawing as precisely as possible.
For the reasons just mentioned, this need for precision in measurement excluded the use of handmade copies of the original picture. Print was not
an option, because print had not yet been invented–or, to be precise, not in the West, and not in
any way that Alberti could have used to print such
a precise and complex technical drawing. That left
Alberti with few other choices. As Alberti could
not adequately translate this drawing into words,
he found a way to translate it into numbers. In his
Descriptio Urbis Romae, a brief work in Latin, Alberti
explains how he surveyed the plan, then explains
how he “digitized” the picture using a system of
polar coordinates. The rest of Alberti’s book is in
fact a list of numbers. His readers–or perhaps we
should say his customers–were expected to recreate the picture, identical or proportionally identical to the original, by feeding those numbers into a
specific instrument, which Alberti also describes,
and which today we would call a plotter. Apparently Alberti thought, with some reason, that his
high-definition picture should travel in space and
time encapsulated in a digital file, and that the
original map should be redrawn and recreated each
time anew, by each new reader, based on the numerical data exclusively, rerunning the program,
so to speak, and not via the “analog”, manual copy
of other preexisting copies of it. This use of digi-
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tal image-making technologies around the mid
fifteenth-century may seem precocious; yet some
thirteen centuries earlier, meaning around the mid
second century, AD, the rationale for this process
had been already explained in Ptolemy’s Geography,
or Cosmography–the Latin translation of which was
well known to Alberti.
But Alberti went beyond his likely mentor when
he applied the same principle to three-dimensional
objects: his De Statua, far from being a treatise on
sculpture, was in fact a technical manual mostly
devoted to another improbable machine, this one
meant to scan bodies and to resolve them in a finite number of eminent points, each one identified by a system of three-dimensional coordinates.
As in the Descriptio Urbis Romae, the key piece of
hardware in Alberti’s De Statua was a revolving instrument, a wheel of sorts, in this case somehow
inconveniently nailed to the head of the body to
be digitized. The resulting list of numbers, once
taken down, would enable the original body to be
copied and replicated ad infinitum, in distant places
and future times, at the same scale, or proportionally enlarged or diminished. Alberti also suggests
that, using the same technique, different parts of
the same statue could be manufactured simultaneously in different workshops: the head in Tuscany,
the feet in Greece, and so on, and when the different parts are assembled, no matter where, they will
all fit together perfectly.
Alberti’s notion that the perpetuity of a monument should be guaranteed by a sequence of numbers better than by the original monument itself
may sound strange. Daily experience suggests that
stone and marble are stronger and more resistant
in time than parchment, papyrus, or paper. And the
idea that a statue may be made through the assembly of prefabricated parts does not fail to evoke for
us an uneasy feeling of technological déja-vu. Why
should Alberti dream of, envisage, or even prefigure Taylorism, the assembly line, outsourcing, and
computer aided manufacturing? Similar “file-to-

fig. 11.2

factory” technologies are popular today, and their subdivided by a grid. The painter transfers the immakers tout some of the very same advantages that age from the veil, where it takes shape, to his drawAlberti had mentioned (in 1450).
ing, and uses the grid to facilitate the copy. This is
Computers, as we know them today, did not ex- basically, once again, a copying machine, which the
ist in the fifteenth century. Yet, based on this evi- painter uses to make a permanent, fixed recording
dence, we come to the inevitable conclusion that on paper of the ephemeral, moving “photograph”
in these two instances Alberti conceived what we that takes shape on the veil.
would call today a compatible platform of digital
Alberti does not suggest frequencies for the
technologies, where images and three-dimensional horizontal or vertical lines of the grid, hence the
objects were recorded, transmitted, manipulated, graphic resolution of his screen has no preset stanand reproduced via their translation into sequenc- dards. But if the resolution of the grid increases,
es of digits, or numbers. The only
and the size of each individual
significant difference between Al- At the core of this
square in it decreases, then the grid
berti’s digital machines and ours is “Albertian paradigm” (the
turns into a matrix, and its points,
that our machines are powered by Albertian definition of
to the limit, become pixels. Alelectricity, and Alberti’s machines architectural design) lies once berti, following the example of
again a principle of identical Ptolemy, might have digitized his
were not.
This is probably one reason reproducibility: Alberti’s
drawing using a simple combiwhy, to the best of my knowledge, design must be identically
nation of longitude and latitude
no one ever used or even tried to translated into a building. The
(today we would say X,Y coordiuse any of Alberti’s digital tools– builders are not expected
nates), whereas today we might
as it would have taken months to interpret it, and they not
more easily proceed by sampling
to perform all the calculation by allowed to change it. They
and quantization, but either way,
hand. But there is another im- must just build it–all of
the end-product is the same: a
age-making device of Alberti’s it–as it has been scripted and number-based matrix, and finally
that, unlike these digital gadgets, notated by the designer.
a digital file. As the date of comwas quite successful. In the first
position of Alberti’s treatise on
book of his treatise On Painting, Alberti famously Painting is 1435 or 1436, this process was recently
defined painting as the result of the intersection dubbed Windows 1435, with a prescience in Alberof visual rays with a picture plane, and on that ba- tian terms that the originator of the joke may not
sis he outlined the principles of the geometrical have appreciated.
construction that would eventually characterize
It is unlikely that Alberti’s Windows technology
fifteenth-century central, or “one-point” per- ever went beyond this embryonic stage, but the
spective. In the second book of the same treatise, digital potential of Alberti’s perspectival machine
however, Alberti suggests some equally famous al- should be seen in the context of some other Alberternative ways to obtain the same results, all based tian projects, already mentioned, that did go fully
on the mechanical, life-size reconstruction of the digital–as we saw, surprisingly so. In all these cases,
three-dimensional process of viewing. In this pro- Alberti’s machines were designed to achieve or recess the picture plane is replaced by a transparent produce identical copies, or in fact, as always in the
surface, which Alberti calls a “veil” or also (else- classical tradition, proportional or scaled identicalwhere) a “window.” The veil is fixed, framed, and ity (identicality with a uniform rate of reduction or
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enlargment applied; “homothety”). More instanc- time to mention only in passing here one of the
es of the central role of identicality in Alberti’s most lasting legacies of Alberti’s quest for identithinking, in his art, in his architectural theory and cal copies–one which has changed the history of
design could be added.
world architecture. As is well know, Alberti was
When Alberti–relatively late in life–started a the first to claim (in his treatise on building, De
new career as an architect, one of his first commis- Re Aedificatoria) that architects should stop maksions was to realize a look-alike–the identical rep- ing things and should design them instead. This is
lication of an existing building. Alberti’s patron, something which today we take for granted, but
Giovanni Rucellai, wanted an identical copy of
the idea was revolutionary when Alberti first stated
the Shrine of the Holy Sepulchre in Jerusalem–to it. At the end of the Middle Ages, the conceivers
be rebuilt in his family chapel in
of a building were often artisan
Church of San Pancrazio in Flor- Today of course all this is
master-builders themselves, and
ence. What Alberti built, how- changing. The industrial
the design process was collaboraever, does not look similar to the revolution is over; the digital
tive, collective, often open-ended,
original: this is a later survey of the revolution has begun. And
as we would say today, and anonybuilding, made early in the 17th from today’s digital-savvy
mous. Against this tradition Alcentury, when the building was vantage point, Alberti’s failure berti made several claims: that
probably still very similar to what is paradoxical for another
design and construction are and
Alberti could have seen in Jerusa- reason. Alberti tried to pursue must be kept completely separate;
lem around 1450–except that Al- modern identicality without
that the actual work of the archiberti never went to Jerusalem; nor modern mechanical means–
tect is the intellectual design of
did his patron; nor did anyone else because no mechanical techthe building, expressed through
whom Alberti may have known or nology existed at his time.
drawings and models exclusively,
met. In fact, very few Florentines
and that the architect should not
at the time of Alberti could have seen the original be in charge of the building site; that the architect’s
building; nor could anyone have seen a reliable design should be executed by the builders without
drawing of the original building–since no architec- any change, and without any further intervention
tural drawings of the Shrine in Jerusalem existed of the architect, and indeed preferably in the abanywhere in the West. Which begs a question: how sence of the architect, as the drawings and models
can one make a visual copy of an invisible original? provided to the builders should be final and selfOr–in other terms: How do you imitate a building explanatory. Finally, if all these conditions are satthat you have never seen–that you will never see; isfied, for Alberti the architect is the author, in the
that none has seen and none can see?
humanistic and modern sense of the term, of both
The strange case of the Rucellai replica is an ar- the drawing (on paper) and of the actual pyhsical
chitectural enigma which awaits further enquiry. building (in stone).
What makes that investigation particularly intriguThis “Albertian paradigm” has (simply put)
ing is that a replicative connection certainly does institued the modern way of building by design,
exist between Alberti’s building and its original – or by notation, which has been at the basis of the
and one which seems certain to make use of the global practice of architecture for most of the last
codings of both numbers and letters in the pro- five centuries, and to this day. Evidently, Alberti
cess of replication. But, to conclude, I have the has not invented architecture, but he has invented
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architectural design, and he has invented the modern architect–the architect as an author, in the humanistic and modern sense of the term. Alberti is
therefore the real inventor, the founding father of
our profession; before Alberti, building was not
the intellectual invention of one author; it was the
material production of a team of craftsmen.
At the core of this “Albertian paradigm” (the Albertian definition of architectural design) lies once
again a principle of identical reproducibility: Alberti’s design must be identically translated into a building. The
builders are not expected to interpret it, and they not
allowed to change it. They must just build it–all of
it–as it has been scripted and notated by the designer. Of course this instance of identical reproduction is much more complex and problematic than a
simple mechanical copy would be, as drawings are in
two dimension, and most drawings and models are
made in small scale, and must be proportionally enlarged to become full-size buildings. Yet, regardless
of contingencies and practical difficulties, Alberti’s
principle is crystal clear: in Alberti’s theory, a building is the 3D printout of the architect’s original file.
Not the actual words Alberti used, but the idea is the
same: Alberti’s architect does not make buildings;
Alberti’s architect only produces information. In
the Albertian (and modern) architectural paradigm,
the design is the original, and the building is its copy.
An identical copy.
Identical reproductions, again and again. Of
course Alberti’s definition of architectural design
as the ideal matrix of an identical three-dimensional reproduction was a cultural and intellectual ambition that no technology could satisfy at the time
(in point of fact, Alberti’s definition of architectural design called for the development of a new
technology of geometrical projections, which
would take centuries to materialize). Yet, and again,
in theory, here as in all other instances I mentioned
Alberti’s ambition is unequivocal: he wanted to exclude from art and technology the unpredictable
variances of human intervention, hand-making,
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and craftsmanship. In a meaningful passage of his
treatise on building Alberti concludes that in this
precisely art can surpass nature, as artists can replicate identical sculptures, and reproduce identical
copies, whereas nature only creates diversity, and in
nature it is impossible to find so much as two identical noses.
Alberti’s quest for the exact reproduction of
texts, images, objects of art and industry, and nature, was general and widespread in the culture of
the Renaissance. Not surprisingly, this was the environment where print–first from woodcuts, then
from moveable types–came to light and thrived.
In a sense, printed images and printed text would
fulfill in part Alberti’s program, providing exactly
what Alberti would have needed, and, one may
surmise, would have used, could have done so. In
fact, the development of print technologies was
almost coeval with Alberti’s untimely digital projects: Alberti missed the print revolution only by a
handful of years–but he missed it completely. All
that would have been necessary to print the drawing of Alberti’s map of Rome (instead of digitizing it) would have been technically available at the
time of Alberti’s writing–everything, that is, except the idea that the map of a city could be printed. Only a few years later, the rise of print and of
printed images marked the end of Alberti’s digital experiments: Alberti’s digital image-making
devices dropped out of sight–for five centuries.
Printed images, and Gutenberg’s printing press,
offered reliable, cost-effective, mass-produced
identical reproduction of text and images, and
in the process standardized reading, writing, languages, vision, art, architecture, and more. Soon
mechanical technologies started to mass-produce
what neither hand-making, nor digital technologies in Alberti’s times could deliver–identical reproductions. And mechanical technologies kept
producing exactly repeatable visual prints of all
kinds and sizes for the five centuries that followed:
a process that was stupendously accelerated by the
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Industrial Revolution in the nineteenth century
and in the twentieth centuries.
Today of course all this is changing. The industrial revolution is over; the digital revolution has begun. And from today’s digital-savvy vantage point,
Alberti’s failure is paradoxical for another reason.
Alberti tried to pursue modern identicality without
modern mechanical means–because no mechanical technology existed at his time. In the absence of
mechanical print, Alberti had to fall back on handmaking, and to anticipate digital making. Alberti
digitized craftsmanship. Oddly, he did so in the
pursuit of identical copies. Historically speaking,
that was wrong. Today we know that the numberbased algorithms that Alberti tried to use to generate identical reproductions are in fact much better at
generating differential reproductions, or controlled
variations of the same general matrix, or function.
Of course this may partly depend on the fact that
we now have more advanced mathematics, and better computers than Alberti had. But as a result, as
we all know, digital variability is one of the defining
aspects of contemporary digitality, and of the new
media environment. This is the way digital tools for
design and manufacturing are being used today, by
contemporary architects, artists, and engineers. Today, digital tools are mostly used to generate variations; not identical copies.
And indeed, more generally speaking, todays’s
digital revolution in architecture is fast destroying
the very foundations of what I have called “the Albertian paradigm.” The continuity between CAD
and CAM is bridging the gap between design and
making–a separation which Alberti had instituted
as the basis of modern design theory. Today, digital designers are increasingly designing and making at the same time: which is what pre-Albertian
craftsmen and master-builders used to do; and it
is precisely what Alberti said architects should
NOT do. The traditional constraints of geometrical notations have been mostly eliminated by CAD
and CAM; free form in architecture is now ubiq-
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uitous; non-standard seriality is already a technical
and economic reality. New software for Building
Information Modeling is increasingly facilitating
participation, collaboration and interactivity in design–to the detriment of the Albertian definition
of the architect as the one and only author of the
design of a building.
Today’s digital revolution in architecture is in
many ways the Albertian revolution in reverse:
what Alberti made, the digital is unmaking. This
is one reason why Alberti is crucial to our understanding of the role of technology in contemporary architectural design. But for the same reason,
this also suggests that the ongoing digital revolution in architecture may be at least as important as
the revolution that invented modern architectural
design at the beginning of the Renaissance.¤
note

* Parts of this essay are quoted or excerpted from the following
publications:
Carpo, Mario. “Alberti’s Media Lab”. In Perspective, Projections and
Design, edited by Mario Carpo and Frédérique Lemerle, 47-63
(London and New York: Routledge, 2007).
Carpo, Mario, and Francesco Furlan. Leon Battista Alberti’s Delineation of the City of Rome: Descriptio Vrbis Romæ. Trans. Peter Hicks
(Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Texts
and Studies, 2007).
Carpo, Mario. “Aufstieg und Fall der identischen Reproduzierbarkeit. Zu Leon Battista Albertis unzeitgemässer Entdeckung digitaler Technologien in der Frührenaissance.” In Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien in Architektur
und Design Science, edited by Daniel Gethmann and Susanne
Hauser, 49-65 (Bielefeld: Transcript Verlag, 2009).
Carpo, Mario. “Revolutions. Some New Technologies in Search of
an Author.” Log 15 (2009): 49-54. Also in Abitare 489 (2009):
14-19.
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11.1 Rucellai Sepulchre, Florence, attrib. Leon Battista Alberti
(after 1470). Photo: Thordis Arrhenius.
11.2 Albrech Dürer, Draughtsman Making a Perspective Drawing of a
Woman (1525).
11.3 Gramazio & Kohler, Pike Loop, Manhattan, New York, 2009.
© Gramazio & Kohler, ETH Zürich.
11.4.The façade of Palazzo Rucellai by Leon Battista Alberti.
11.5.Gramazio & Kohler, Pike Loop, Manhattan, New York, 2009,
installation in public space. © Alan Tansey.
11.6.Holy Speulchre of Jerusalem, 15th century manuscript (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Urb. 1362).
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Three Concepts of Performative Design:
Proturbance, Porosity, Venation
Marcelyn Gow, Ulrika Karlsson,
Daniel Norell

Protuberance is a quality that registers the presence
of force coupled with directionality. Contrary to the
modernist notion of extension, exemplified by “the
extension of interior space into the landscape,” protuberance has properties of elasticity and pliancy,
more germane to the behavior of skin. That which
is protuberant has the capacity to bulge and swell.
Bulging and swelling do not operate along primarily axial logics but rather encompass zones through
which forces are exerted. Thinking through zones
rather than axial relationships becomes significant
in a contemporary approach to creating thresholds
of transformation in architecture.
The exertion of forces through a pliable surface
may result in protuberances that begin to take on discreet identities as in the tweaks which become roof
skylights in Ingenhoven-Overdiek’s Stuttgart Main
Station proposal or they may maintain a higher degree of coherence with the surrounding surface, as
in the contoured undulations of a Bernard Cache
table. The duality of Toyo Ito’s Meiso-no-Mori
Crematorium roof resides in the quality of the
protuberances on the upper part of the roof acting
as swells that flow smoothly and resist differentiation, whereas the protuberances on the underside of
the roof take on the performance of vertical loadbearing columns. Contrary to a “post and beam”
logic, these vertical entities, although highly specific, remain part of the roof system.
Porosity is a measure of the void spaces in
a material, commonly defined as the ratio of the
volume of all pores in a material to the volume of
the whole. It can also be described as the ability
of a substance to allow another substance to pass
through it. When the solid matrix and the pore network are continuous, they form two interpenetrating continua as a sponge. Many light weight organic as well as inorganic materials are porous, such
as bones and metal foam. It is the communication
between holes, openings and orientation that determine the performance of a porous material.
The thick porous elliptical envelope of Gian
Lorenzo Bernini’s Sant’Andrea al Quirinale performs as a deep surface with deep recesses in its
concave interior, while supporting an oval dome.
In plan, it reads as a subtractive porosity, as if the
niches have been carved out of a solid. A projective porosity is produced in Le Corbusier’s Chapelle
Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, by a thick
warped south wall punctuated by pyramidal win-
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dow embrasures with coloured glass windows,
producing anamorphic perspective boxes holding
different colours of light. The intensity of the stalactite elements in the domes at Al Hambra create
an effect of a porosity caused by erosion. The mega
scaled pores of the thin curved continuous shell
structure, proposed by Toyo Ito and Andrea Branzi for a Forum for Music, Dance and Visual Culture in Ghent, forms a network of interconnected
pores. The shell opens up to all sides, allowing the
urban fabric to pass through the pores of the building. This creates a network of pore spaces between
levels, as well as inhabitable adjacencies.
Venation in architecture can best be understood as surfaces that are structurally and visually
reinforced with thickened lineaments. Lacking
the conventional hierarchy between primary, secondary and tertiary structure and cladding, veined
surfaces have the capacity to simultaneously respond to and negotiate issues of structure and
subdivision. Unlike a hollow shell or slab, they do
not work to completely conceal building systems;
nor do they try to detach them from each other as
in pure tensegrity and suspension systems. Occupying a liberating space in-between the two- and
three-dimensional, venation is neither applied
graphic, nor a pure expression of structure. An
effective rather than tectonic condition, venation
can be found in historical examples as diverse as
the mullion patterns of 19th century glass houses,
the ribbed vaults of mosques and cathedrals and
in concrete shell structures of the 50s and 60s.¤
comment

The concepts above are three out of nine related terms that are
subject of a more comprehensive presentation in the forthcoming book Concepts of Performative Design, to be released fall
2010. The book takes as its starting point an exhibition by the
Performative Design Studio (KTH School of Architecture) at
Färgfabriken, Stockholm, September 2009.
i l lu s t r at i o n s

12.1 Synthetic Gardens – proposal for a new park and public greenhouses in the Hollywood Hills, Los Angeles. Awarded a special mention in the Environmental Tectonics competetion,
organized by the Architectural Association in London 2007.
Credits: Ellie Abrons, Adam Fure and Daniel Norell.
12.2 Hydrophile: Hydrodynamic Green Roof (Servo, 2010). Design Team:
Marcelyn Gow, Ulrika Karlsson, Johan Fritzell. Green Roof/
Ecology Consultant: Tobias Emilsson, Ecologist, PhD. Project
funded by Vetenskapsrådet (the Swedish Research Council).
Thanks to KTH School of Architecture, Hanna Erixon, Lars
Marcus, William Mohline. Hydrophile: Hydrodynamic Green Roof
are part of the Swedish participation in World Expo 2010 (See
also Patchwork: Albano Sustainable Campus , pages 22-23 in this
publication) .
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