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Vård, utbildning & forskning
1. Harvard Medical School
2. Children's hospital Boston
3. Brigham & Women's Hospital
4. Dana Farber cancer research Institute
5. Beth Israel hospital West
6. Beth Israel hospital East
7. Center for Life Science
8. Merck laboratories
9. Harvard medical school lab
10. Boston latin school
11. Simmons college
12. Emmanuel college
13. MCPHS
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ligga bakom dessa undantag vid sidan av den rent tids- och
arbetsmässiga begränsningen av projektets omfattning:
-graden av "krav" som användningen ställer på byggnaden som
system är hanterbara; såväl lågbyggda bostäder som kontorsytor
kan sägas vara lösbara inom de givna volymerna.
-realism; eftersom kommersiella ytors utformning i hög grad
fastställs i uthyrningsskedet faller detaljstudier av dessa inte inom
ramen för detta projekt.
-grundförutsättningen om projektets ordnande karaktär; även
icke-form är form förvisso, men förhoppnigen är att den visade
gestaltningen är tillräcklig för att uttrycka den eftersträvade
"ordningen" i fråga om rums- och miljöskapande.

GESTALTNINGSKONCEPT
Som grund för byggnadens struktur och gestaltning ligger några
grundidéer som kan delas upp i en bärande rumsprincip och tre
gestaltningskoncept:

Rumsprincip - den klättrande parken (1)
Den bärande grundtanken för badets placering och layout i
byggnaden är idén om parken som tar sig upp genom huset, hela
vägen upp på taket via badets olika nivåer. Som en förlängning
eller reflektion av Back bay fens grönytor, träd och vattenytor i
kollision med (det pågående) byggandet av en urban stadsmiljö.

Koncept 1: Bakom muren (2)
En avgränsande mur mot gatan som skyddar och gömmer det
som finns bakom - trädgården/parken/badet/. Två parallella
kroppar och funktioner där det skyddade livet bakom muren
vänder sig mot söder. I murens natur ligger att både skilja av och
annonsera det som finns bakom, men här tillåts det som döljs att
sticka fram och visa sig, som ett äppelträd bakom ett plank.

Koncept 2: trappande volymer (3)
Två volymer i överlappande trappning, där den ena ökar i höjd
minskar den andra. Den övre volymen växer mot söder/väster
och parken, den undre växer mot öster/norr och staden.

Koncept 3: Erosion (4)
Blocket som faller sönder i mindre delar och gradvis blottar
insidan och skapar rum, håligheter och avsatser.

Skiktningar och samspel (5)
Vidare har projektet utvecklats mot en struktur där de olika
delarna tillåts utvecklas specifika drag för sin funktion samtidigt
som de anpassar sig till och understödjer varandra; en koexistens
eller symbios som precis som den omgivande staden inte strävar
efter enhetlighet i form utan i system. Verksamheter och rum
utvecklas parallellt och drar nytta av de förutsättningar som ges i
den givna situationen.

PROJEKTBESKRIVNING
Oavsett vilka övriga värden och egenskaper man väljer att lägga
in i uttrycket arkitektur finns ett kvarstående faktum - arkitektur
och byggande handlar om att ordna den föreliggande verkligheten
och de medel som finns till hands i syfte att ur ett tomrum
åtstadkomma en fysisk realitet redo att upplevas på alla de plan
man anser relevanta. Eftersom arkitektur är människan ordning
(till skillnad från naturens) kommer den därför också alltid vara
påverkad av det samhälle och de sammanhang den uppstår i.
Man kan förvisso också hävda att arkitekturen ibland strävar efter
o-ordning (i syfte att överraska, hänföra, chockera, inspirera etc
etc) men i slutändan blir allt ändå en fråga om en vald ordning för
hur realiteten skall gestaltas.

Det här projektet kommer dock lägga fokus på arkitekturens
ordnande sidor; ordning i ett vidare begrepp än "ordning och
reda" - snarare ett sorterande och värderande av faktorer,
relationer och förhållningssätt till omgivningar, relationer mellan
funktioner, rum, byggnadsdelar och mänskliga aktiviteter. Syftet är
att åstadkomma ett exempel på en ordning utifrån ett givet
sammanhang och vissa uppställda mål, där samspelet mellan
projektets olika delar och skiktningar blir både tillåtande och
intrikat/berikande.

Målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att rita en badanläggning i urban
miljö, där badet både som funktion och rum ingår i en större enhet
(i det här fallet ett helt kvarter) som uppfyller de krav på
användning, stadsmässighet och byggnadsvolymer som finns på
tomten från stadens sida (staden både som fenomen och
administrativ enhet). Badet kan därför också ses mer som en
utgångspunkt för hur byggnaden ordnar sig i relation till
omgivningarna och inom sig själv snarare än en absolut slutpunkt.
Eller språkligt uttryckt: gränsen mellan "ett bad i ett kvarter"
respektive "ett kvarter med ett bad" är inte strikt - på gott och ont.

De mer övergripande målen för projektet i fråga om inriktning och
undersökning kan sammanfattas i tre punkter:
-en arkitektur som bearbetar verkliga utmaningar i urban kontext
och i stark relation till denna, vars huvudsyfte är att addera
innehåll och rum till befintliga strukturer och sammanhang.
-komplexa program och generösa humanistiska miljöer som i
bästa fall stimulerar och underlättar vardagslivet och möjliggör
positiva upplevelser.
-realistiska ställningstaganden kring funktionalitet, program och
ekonomi,

Kort programpresentation
Vid sidan av badanläggningen innehåller projektet ytor för den på
tomten befintliga matbutiken samt ytterligare retail i gatuplan,
café- och restaurang, offentligt bibliotek med läs- och studieytor,
ett mindre hotell, kontorsytor samt bostäder. De senare dels i form
av traditionella lägenheter i gatuhuset, dels som kombinerade
affärsverksamhet/boende-enheter mot baksidans grändgata.
Badet tänks som ett vardagsbad för motion och avkoppling för
boende, arbetande och besökare i området.

Avgränsningar
Vissa delar av byggnaden och projektet som sådant kommer att
lämnas relativt obearbetade i fråga om både innehåll och
gestaltning, bland annat volymerna mot "gränden" och de
kommersiella ytorna i projektet. Tre huvudsakliga skäl kan sägas

Karaktär West Fenway
Hela området upplevs vid ett första besök som i gränslandet
mellan tättbebyggt och baksida, men avslöjar efter hand hög
besöksvolym och bra flöden, inte minst tack vare närheten till
Longwood-området med sina sjukhus, college och utbildnings-
och forskningsinstitutioner. Under baseball-säsongen är trafiken
till Fenway Park enorm med folkfest-stämning på gatorna runt
arenan på matchdagar. Stadsdelen ligger också tillräckligt nära
Back Bay-områdets shoppingdistrikt för att en viss fotgängartrafik
ska sippra ner till Fenway och vidare till Longwood.

Nedre delen av Boylston street har fortfarande stämning av
"infartsled" eller småindustriområde, med flertalet låga fristående
byggnader för bilservice, snabbmat, motell mm. De senaste
tillskotten med Fenway Trilogy och 1282 Boylston har dock en
betydligt mer urban karaktär, med hög exploateringsgrad och
befolkade gatuvåningar med retail, service och restauranger och
bidrar till att området idag verkligen känns som ett gränsland
under pågående förvandling.

Trots allt amerikansk
Som europé är det lätt att uppleva amerikanska städer som
splittrade och osammanhängande, med till synes märkliga
kontraster mellan tättbebyggda och tomma ytor, mellan exklusiva
och nedgångna delar och mellan högt och lågt; utspridda delar av
urbanitet och täthet kan åtskiljas av glesa förortsliknande kvarter
med industrifastigheter eller helt enkelt tomma tomter med
ytparkering. Även om Boston har en med amerikanska mått mätt
väl sammanhängande och relativt tät stadskärna så finns delar av
dessa allmänna drag också här, främst i West end där man hittar
de riktigt ödsliga exemplen på misslyckad stadsplanering med
jättetomter bakom tomma brandgavlar, brutala trafiklösningar och
grusiga ingenmansland. Sedan finns några exempel på den så
vanliga zonen av före detta stadsnära industrier mellan
stadskärna och villaförort, till exempel i just Fenway, där äldre före
detta småindustrier, lagerlokaler och verkstäder gradvis börjar bli
del av stadskärnan i och med nya exploateringar men som
fortfarande har kvar känslan och stämningen av den gamla rollen.

Trots att villa-förstäderna behåller sin popularitet och ställning
som förstahandsval för framför allt familjer så har även
stadskärnan lyckats behålla sin attraktivitet och nya bostäder
byggs här och var. En viktig förklaring finns i de äldre
bostadskvarteren i Beacon Hill, Back Bay och South end som
utgör grunden för det urbana boendet med bibehållen status, men
även demografiska faktorer spelar in: universiteten och de
högteknologiska verksamheterna drar till sig många
högkvalificerade och aktiva individer i karriären (som ännu inte
hunnit skaffa familj) för vilka ett urbant boende är inte bara
tänkbart utan rentav önskvärt - och där man bor vill man också
hitta service, rekreation, barer, restauranger, handel och det
mesta annat som gör livet i storstaden behagligt.

BOSTON
Bostons historia börjar som en relativt liten stadsbildning,
blygsamt påbörjad i början av 1600-talet; en koloni i ordets rätta
bemärkelse på den kuperade Shawmut-halvön, som hade
landförbindelse via ett smalt näs mellan tidvatten-myrar och
grunda havsvikar. Redan tidigt 1700-tal påbörjades ambitiösa
projekt med att omskapa naturen för att bättre passa den
växande och alltmer utvecklade staden - en process av
återkommande "stora tag" som fortsatt ända in på 2000-talet,
även om de senare projekten delvis har gått ut på att rätta till
tidigare misstag. Tidvattenzonerna runt staden fylldes ut efter
hand och mellan cirka 1845-1885 fylldes hela det sk Back Bay-
området ut, där Fenway kan sägas ingå, och bebyggdes med
eleganta bostadshus, boulevarder och parker.

Ambitiösa projekt - fysisk och mental omvandling
Efter en nedgångsperiod under första halvan av 1900-talet när de
tidigare dominerande hamn- och textilindustrierna i princip dog ut
har Boston de senaste 50 åren fått nytt liv som centrum för högre
utbildning och forskning med MIT och Harvard som främsta
dragplåster. Förutom att innebära ett inflöde av studenter och
begåvade människor har utbildningsindustrin lett till att en rad
kunskapsbaserade företag och verksamheter kan hittas i och
omkring Boston, ofta med fokus på forskning och utveckling av
avancerade produkter och tjänster främst inom medicin, biokemi
och kommunikationsteknik. Å andra sidan finns fortfarande ett i
högsta grad levande arv från både den robusta hamn- och
industrieran och de stora invandringvågorna under 1800- och
1900-talen, vilket bidrar till staden idag upplevs som dynamisk
och varierad med en tolerant attityd, även om vägen dit bitvis har
varit svår och konfliktfylld. Förmodligen är det denna blandning av
kulturer och människor som gör att New England i allmänhet och
Boston i synnerhet klarat sig bättre än andra delar av USA under
de senaste årens lågkonjunktur och som gör staden så "livable".

FENWAY
Stadsdelen Fenway ligger västra delen av Bostons innerstad och
består av två delar - East Fenway och West Fenway. De båda
halvorna ligger på vardera sidan av Back bay fens, övre delen av
parkstråket Emerald Necklace, som började anläggas omkring
1880 gestaltad av Frederick Law Olmstead. Parken följer ån
Muddy river och bildar ett relativ sammanhängande parkrim på
drygt sju kilometer från Boston Public Garden ner till sjön och
stadsdelen Jamaica Pond. Både parken och de omgivande
bebyggda ytorna var från början ett låglänt marskområde som
fylldes ut i samband med de stora landfill-projekten i angränsande
Back Bay när staden växte och behövde ny mark.

West Fenway
West Fenway kan delas in i två tydliga delar på vardera sidan av
Boylston street. Norra sidan upptas till en stor del av Fenway Park
(baseball-stadium) med tillhörande servicefunktioner och en del
lägre men relativt exploaterad kontorsbebyggelse samt det
gigantiska Landmark Center. Det senare en karaktärsfull art deco-
byggnad från sent 1920-tal som ursprungligen huserade Sears &
Roebucks postorderavdelning men som idag innehåller kontor i de
övre delarna medan gatuplanet upptas av  volym- och
detaljhandel samt en biograf (mutliplex). Ett stort tillbyggt
parkeringshus bakom huvudkroppen servar både kontoren, retail-
ytorna och Fenway Park. Strax bortanför ligger närmaste T-
station, "Fenway", på gröna linjens D-sektion. Kvartet intill mellan
Brookline avenue och Boylston street upptas av Fenway Trilogy
från 2004, ett stort multi-use projekt med bostäder upptill och
detaljhandel och restauranger i gatuplan.

South Boylston
Södra sidan av Boylston street består idag av en rad
kommersiella fastigheter med varierande grad av exploatering,
från bensinstation, ytparkering och lägre äldre bebyggelse till
Boylston 1282-1330, ett större kontors- och bostadsbygge med
restauranger i gatunivå. Resten av Parkway-området utgörs av ett
antal bostadskvarter från 1920-1930-tal med inslag av mindre
verksamhetsytor med lokal service; kvarterskrogar, närbutiker,
tvättomater mm. Kvarteren här har relativt europeisk karaktär med
flerbostadshus i tegel i fyra till fem våningar i relativt tät
kvartersstruktur.

Longwood Medical Area
På andra sidan Park drive Längs Brookline avenue ligger
Longwood Medical Area (LMA), som domineras av Harvard
Medical school och de tre stora universitetes-sjukhusen, Beth
Israel Deaconess, Children's Hospital och Brigham and Women.
Här ligger också Dana Farber cancerforskningscentrum, Harvard
Medical School samt College for Pharmacy and Health Science
samt Simmons och Emmanuel college, båda med inriktning på
vård och hälsa. Hela området är alltså ett verkligt centrum för högt
kvalificerad vårdverksamhet och forskning i världsklass. Omkring
80.000 personer beräknas arbeta och studera inom LMA,
patienter och besökare ej inräknat (MASCO Factsheet 2011).
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