
TURKOS

Turkiet har spelat en viktigt roll i utbytet 
av hantverkstraditioner mellan Europa och 
Asien och den turkosa färgen har varit något 
som kännetecknat landet. Ordet turkos 
kommer faktiskt från franskans turquoise 
och betyder just turkisk. Denna kakelplatta 
är en replika på en från Safavidernas dynasti 
under 1600-t. Här kan vi se användandet av 
turkosa färgen men även en teknik, cuerda 
seca (spanska), i de svarta konturena som 
tecknades på en kakelplatta för att hindra att 
glasyrens färger skulle flyta in i varandra.

MASKINENS KONST

Herbert Minton var en av de som 
började industrialiserandet av 
kakeltillverkningen. Här ses en av hans 
formpressade kakelplattor, med ny 
teknik för 1800-t. Den är oglaserad 
och färgerna kommer faktiskt från 
olika leror som pressats i formen i 
omgångar. Att pigmentet satt just 
i leran var i sig inget nytt och lika 
så var motiven ofta traditionella. 
Men industrialismens exakta och 
effektiva tillverkning kom att eskalera 
till en stark debatt med motstånd i 
hantverksrörelser som var rädda för 
att maskinen tillslut skulle förinta 
konsten.

AVANT-GARDE

Denna kakeldesign är av Alessandro 
Mendini och sitter idag på fasaden 
av Groninger Museum. Mendini är 
känd för att mixa olika uttryck, ofta 
i ett färgstarkt och radikalt resultat. 
Mycket av hans arbete utforskar 
gränsen för vad våra designade 
produkter kan vara i allt från möbler, 
inredning, målning till arkitektur. Idag 
kan kakelplattan utgöra en plattform 
för den kreativa designern som ett 
personligt varumärke och som ett 
utforskande medium.

GÖRA SPILLROR

Trencadís eller pique assiette kallas en 
teknik som innebär att en kakelplatta 
krossas och användas i mindre bitar 
likt mosaik. En ikon för detta är Gaudís 
Park Güell i Barcelona. Tekniken gör 
det möjligt att klä organiska former i 
kakelplattor. Men ibland syns plattor 
som först krossats bara för att sedan 
noggrannt monteras tillbaka som de 
såg ut från början - det vänder lite 
upp och ner på hur vi vanligtvis ser en 
skapande process.

I SAMTAL 
Tunneln till Björkhagens tågstation har alltid varit en plats 
utan närvaro där människor, på väg till eller hem från jobb och 
skola, alltid har passerat förbi med tankar på annat. Hur skulle 
en sådan begränsad plats kunna omvandlas till en mötesplats 
och ett intressant inslag i vardagen?

Du är på väg till Björkhagen med Stockholms gröna tunnelbanelinje. 
Det var ett tag sedan du var här senast och när du går ner från 
perrongen och kommer ut i gångtunneln märker du genast en stor 
förändring. Tunneln består nu av ett vitt hav av kakel (med ett 
neutralt strukturellt mönster). Sporadiskt placerade kakelplattor 
sticker med sin färg ut ur det vita men texten som står intill varje 
platta hinner du inte utgöra i gångfart utan du stannar upp för att 
läsa. Aldrig har du tidigare stannat upp på denna plats och nu du går 
fram och tillbaka för att kunna se fler av dem.

Genom fönster har du skymtat insidan på vad som är det nybyggda caféet i tunneln och du 
bestämmer dig för att kolla in det. Där inne möter du en helt omvänd miljö med väldigt få neutrala 
ytor. Direkt innanför ligger en serveringsdisk, du slår dig ned på en pall och ber om en kopp 
kaffe. Menyn står på väldigt många språk och baristan förklarar för dig att det är ett språkcafé - en 
informell och avslappnad miljö för både lärande av språk och umgänge, oavsett vilket språk du talar 
och att göra det över fika kan knappast bli bättre. Baristan berättar att efter det bestämts att det 
skulle bli ett språkcafé så eftersöktes ett övergripande koncept för platsen. På grund av sin starka 
möjlighet att uttrycka historia och kultur valdes kakel som material och de förstudier som gjordes 
inför designen finns nu representerade och utställda i tunneln intill. Caféet utstrålar en vågad och 
oväntad stil som är orädd för att pröva något nytt.
       En annan cafégäst tillägger att hon brukar vara här på Kyrkans eller Röda Korsets språkkvällar 
för nyanlända svenskar och hon bjuder in dig till att hemskt gärna delta någon kväll om du känner 
för det. Tillsammans med en grupp av språkintresserade utbytesstudenter brukar de se till att 
caféet även används långt in på kvällarna. Under en varm dag som denna öppnas caféet upp mot 
öster och du tar med dig din kopp ut för att sitta i solskenet. Kaklets möjligheter att fungera 
både inne och utomhus har används för att enhetligt överlappa övergången. Disken upplevs 
fortsätta ut genom dörröppningen och bildar en del av det offentliga landskapet utanför. Hit kan 
caféet utöka sin servering men det är även fritt för vem som helst att utnyttja, oavsätt om du har 
betalat för fika eller inte. Kaklet lever upp till de höga användarkraven i en offentlig miljö utan 
att gestaltningsmöjligheterna försämras. Platsen handlar om rörelse men lika mycket om att ges 
möjlighet till att stanna och möta någon, eller något, som kommer från ett annat håll. 

Fakta hämtat från: H. Van Lemmen, Tiles in Architecture. Kakel i interiör är delvis Kakelspecialistens ”Mönstermix Cementine”, i övrigt egna bilder. Motto: I Samtal


