
Bachelorprojektet behandlar arkitekturskolans lokal på Östermalmsgatan 26, Stockholm. Skolverksamheten flyttar 
snart upp på Campus och skolan kommer att få en ny funktion. Projektet kopplar samman till en uppsats skriven 
om Daniel Libeskinds process, metod och symbolism och kopplar till skolans kvalitéer så som förmåga att provocera, 
förhållande till platsen, funktion och förhållande till staden.

Utifrån nämnda aspekter konstrueras två delmoment som sedan härleder formgivningen och den vidare 
omprogrammeringen av skolan till kontor, offentlig verksamhet och bostäder.

Projektet fortlöper i skrivande stund.



Projektet för arkitekturskolan blir det sista i en personlig trilogi, tillsammans med Twilight Zone / 
Slussen och Arenastaden / Stockholmsarenan blir även ombyggnaden av skolbyggnaden ett manifest i 
hur man kan förändra modernistiska monument, bestående av betongpelare och plan, till att bli något 
bättre för staden.

Projektet inspireras av kända byggnader i Stockholm - Katarinahissen, Regeringshuset och Slussen, 
som alla kan läsas tillsammans med teorier om staden som en cyborg, där byggnadernas funktioner 
blir förlängningar eller tillägg av invånarnas kroppar.

Tillsammans med teori och metodik av Lebbeus Woods, Ai Wei Wei, Daniel Libeskind och Neil 
Harbisson blir ingången ledsagare för behandlingen av skolan.
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Första delen av behandlingen består av en serie bilder i plan/perspektiv som kopplas till platsen.

Bildserien materialiserar det kroppsliga förhållningssätt skolan har till Engelbrektskyrkan och övriga 
Östermalm samt dess struktur och kopplar de två till idén om att tillföra funktion till den bestående 
strukturen i form av implantat kopplade till rörelsen.

Implantaten kommer sedan att bestämma utformningen av de nya lägenheterna.



Arkitekturskolan
process, provokation & fasad 4/XX

Andra delen av behandlingen består av en serie bilder kopplade till ett verk av Ai Wei Wei.

I tre bilder släpps en betonggjutning av skolan i golvet. Utfallet av hur skolan går sönder kommer 
sedan avgöra hur skolans fasad ska kunna öppnas för att offentliggöra den nya verksamhet som 
kommer att äga rum i byggnaden efter att skolverksamheten flyttat upp till Campus. Vidare ska 
verket, likt hur Ai Wei Wei släpper en mingvas, spegla byggnadens koppling till provokation.
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