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Elisabeth Farías  

Vår första vision när vi började med projektet var att göra en stor historisk inventering vilket 
ledde till att vi bara blev mer och mer fascinerade av tornen. Efter första kritiken så tog 
projektet många olika vändningar. Allt ifrån att försöka lösa och konkretisera olika förslag 
som skulle leda oss till olika specifika idéer till att slutligen blir ett konstnärligt 
forskningsprojekt. 
 
Alla dessa vändningar ledde till att vi fann vår egen arbetsmetod som blev bättre och bättre 
desto fler vändningar projektet tog. En arbetsmetod som handlade om att agera och sedan 
analysera. Agerandet gick oftast till genom korta workshops med intressanta diskussioners 
som kunde sluta med massa skisser, texter och modeller som täckte både väggar och golv. 
 
Det har varit otroligt lärorikt att ha varit i grupp man har kunna leda projektet mycket längre 
speciellt i arkitektoniska diskussioner där man oftast har fått lov att ifrågasätta sig själv och 
projektet, mer än vad man annars hade gjort om man var själv. Detta har lärt mig att arkitetur 
är som bäst när den skapas av ett gott samarbete i grupp. 
 

Lily Huang 

För sju månader sedan bestämde vi oss för att arbete i grupp, vilket är ovanligt på KTH 
Arkitektur. Vi fick kämpa för vår sak. Vi ville göra något annorlunda, större och utanför 
skolans ramar sade vi. Exakt vad det var visste vi inte men vi visste att vi ville undersöka de 
historiska tornen i Bologna. I början av januari reste vi till Bologna med ett öppet sinne; vi 
ville ta reda på så mycket som möjligt om tornen. Vi knöt kontakter både i Stockholm och i 
Bologna som har hjälpt, handlett och guidat oss under resans gång.  

Projektet började med en historisk inventering och ett rigoröst researcharbete som varade 
ända fram till mittkritiken. Där presenterade vi det historiska materialet och berättade om de 
slutaser vi kom fram till från vår efterforskning. Tiden efter det tog projektet många 
vändningar där vi prövade att rikta in oss på allt från form, sociala aspekter till 
problemlösning. Inget kändes rätt. Att applicera lösa antaganden eller ”problem”, gjorde inte 
projektet rättvisa då vi vill något mer och större. Vi vill något annat. Vi ville lyfta fram 
tornen. Till slut landade vi i en fri konstärlig undersökning av torn med en filosofisk och 
arkitetkurteoretisk bas. Detta möjliggjorde att vi kunde vara djärva och fria i vår undersökning 
och driva arbetet genom ett ramverk med historisk grund. Vi utvecklade våra egna metoder 
och tillvägagångssätt att driva projektet framåt genom att först agera och därefter analysera 
resultatet av agerandet.  

Jag anser att projektet har utvecklats oerhört mycket från frågeställningarna i vår Thesis 
Booklet. Genom research har vi kunnat ringa in och hitta hierarkier i vilka frågor som varit 



viktiga för oss. Vi har rannsakat oss själva och varit bestämda mot våra handledare som 
ibland inte förstått vad vi velat med projektet. Vi har inte heller känt oss lika beroende av 
handledning eftersom vi har kunnat diskutera med varandra och ta egna beslut. Just 
samarbetet är en viktig ingrediens för detta projekt och något som jag är väldigt stolt över. 
Samarbete kräver flexibilitet, lyhördhet och en förmåga att ständigt kommunicera sin sak 
vilket jag tycker att vi alla utvecklats i. Från dag ett har vi tvingas formulera vad vi menar och 
ständigt diskuterat varje beslut vi tagit. Detta har lett till att vi kommit längre i projektet och 
utvecklats som kritiskt tänkande människor.  

En annan sak jag vill belysa är hur kul jag haft under projektet gång och hur mycket jag har 
lärt mig från mina eminenta gruppkamrater. Det har varit ett riktigt bra och roligt projekt, där 
jag har fått möjlighet att undersöka saker jag är genuint intresserad av.  

 

Joseph Laster 

När vi startade vårt projekt visste vi inte mer än att vi skulle åka till Bologna och lära oss mer 
om de historiska tornen. Vi visste också att vi ville jobba i grupp efter att ha konstant jobbat 
med individuella projekt under tidigare terminer. Under projektets gång har vi haft åtskilliga 
diskussioner om vad vi skulle ta projektet, hur vi skulle gå tillväga. Det som varit roligast att 
följa och vara en del av har framförallt varit det oskrivna slutet, i form av oväntade resultat 
och som senare ledde till att det vi gjorde blev ett teoretiskt konstärligt forskningsprojekt 
istället för ännu en lösning på ett problem. 

Vi gjorde tidigt upp riktlinjer för hur grupparbetet skulle fungera på bästa sätt genom att visa 
respekt för varandra, arbeta demokratiskt och låta alla vara en del av processen och arbetet 
utan att exkludera någon. Sammarbetet mellan oss tre har fungerat väldigt bra. Vi har kommit 
längre i projektet och varit mer självständiga än i tidigare projekt.  

Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten att jobba med två andra. Tillsammans har vi 
tagit del av varandras kunskaper, utvecklats och visat att det går att arbeta självständigt även 
om man jobbar som grupp. 
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