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Projektet

I en resa genom Stockholm tunnelbanesystem får 
man uppleva en stor skildring av kakels egenskaper. 
En form av “badrumsarkitektur” som präglas av olika 
tidsperioder. Allt ifrån 50-talets underjordiska stationer 
med badrumsliknande kvadratiskt kakel till 60-talets 
stationer med keramiskt material i rektangulära former 
och jordnära färger. En koncentration av experiment 
med det keramiska materialet.

Om man ser till det stora systemet, saknar däremot 
stationerna vid förortslinjerna ovan mark denna 
lekfullhet med användningen av kakel gentemot 
innerstaden. En bortprioritering där man istället valt 
det enklast möjliga, vilket har frambringat monotona 
stationer, svåra att skilja ifrån varandra. 

Kakelplatta uppdelade i en 
inåt -och utåtgånde del, som 
skapar en tät samverkan 
mellan ljus och mörker.

Biograf: Väggar, 
tak och sittläktare 
beklädds med kakel 
och skapar ett mörkt 
rum för film visning.  

Café: På bänk -och 
bordsytor används 
kakel som material. 
Golv i betong och 
väggar i vitputs.

Utåtgående kakelplatta, 
som utgör ljuspartier i 
kakelmönstret. 

Inåtgående kakelplatta, 
som utgör skuggpartier i 
kakelmönstret. 

Slätt kakelplatta, skapar 
en neutrala yta. 
Används på sitt -och 
bordsytor.

Kaklet till byggnaden utgår ifrån ett 
fasad kakel av Gio Ponti, till varuhuset De 
Bijenkorf, i Eindoven, Holland. En byggnad 
från 60-talet, där byggnadens kakel skapar 
en visuell effekt mot de passerande. En 
konsekvens av byggnadens interna drift 
som krävde slutna väggar, eller som Gio 
Ponti beskrev det “en grön diamant till 
stadens medborgare”.

Användningen av ett rektangulärt kakel 
möjliggör en formgivning som växlar 
mellan raka, konkava och konvexa former. 
Det stående kaklet anpassar sig efter 
kurvaturen. Medan det raka ytorna växlar 
mellan liggande och stående plattor.

Fasad kakel är ett material som på många 
sätt idag har gått förlorat, men väl värt 
att återuppta i vår likartade stadsbild. 
Synnerligen dess egenskaper av variation 
och mönsterskapande som få andra 
material erbjuder.

Kakel i tunnelbanan

Typ ett Typ två Typ tre Typ fyra

Kakel Material

Gångtunnlar är ofta ett livlöst ingenmansland, en 
gräns och passage mellan två områden. Tomrum i 
stadens miljö, som människor undviker och helst 
smiter undan ifrån. 

Innanför gångtunnelns ena längsgående vägg, den 
som väter mot tunnelbanans entré, placeras en liten 
biograf med anslutande café. En mötespunkt i det 
tidigare ingenmanslandet. En plats som nu istället 
hyser liv och rörelse sent in på kvällarna. 

En byggnad som utgår från lekfullheten med ljus 
-och skuggverkan som den befintliga platsen besitter. 
Med användningen av tredimensionellt glaserat kakel 
skapas en mönstrad yta av ljus och mörker. En yta som 
får liv när rörelse sker i tunneln.

Om byggnaden

De befintliga ytorna i gångtunneln är i grov betong. I ett försök att bryta 
upp den långsträckningen har man skapat en reliefverkan. Den lilla 
mängd solljus som smiter in i öppningarna och det starka ljuset från 
lysrören skapar ett vertikalt mönster.

Kinematografen


