Klassiskt Dopp
KONCEPT FÖR KAKEL

ETT KONCEPT FÖR SVENSK BADKULTUR
Badkultur - Det mest frekventa samtalet i

vårt klimatturbulenta land handlar om vädret.
Oavsett mål i livet står vi alla lika inför denna
gemensamma nämnare. Det finns många program på TVn, men väderleksrapporten kommer
alltid att vara det viktigaste. Varför?
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Bakgrunden är pixlad med
samma dimenstioner som
kakelplattorna. (100x100
mm ). Motiv av svensk
natur och landskap.

Plattor skurna diagonalt
antar färgkoden av den
bakomliggande pixeln. Av
detta exempel se
fasadritningarna.
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Eftersom att bad är väldigt viktigt för oss måste
vi tillgängliggöra bad i staden. Bad måste vara
en rättighet. Sol och bad går hand i hand på
samma sätt som bastu och bad. När dessa funktioner kombineras skapas en plats för badkultur. Badet ska gynna alla besökare och kunna
användas året om. För att skapa en god badkultur måste funktionerna lek, sol, motion, själslighet och tillgänglighet finnas så att var besökares
behov tillfredsställs. Här vill man spendera hela
dagar och återkomma dagen efter. Badkultur
kan också vara att ta ett snabbt dopp på morgonen för att rensa tankarna - eller, att sitta och
njuta av solen. Bad är att simma och dyka. Ett
sätt att stärka kroppen. Bad är för äldre - att
röra sig fritt när tyngdkraften har tagit över och
leder börjar skava.

Kakelplattor delade
diagonalt enl. följande
mönster. Fog färgad enl.
axonometrisk modell
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Vi badar för att det är skönt, och för att vi kan
och vi måste.
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Du tar dig igenom entrén och över den anslutande bryggan. Där öppnar Klassiskt Dopp
upp sig för dig. När du har bytt om är du inne
på området. Du kanske väljer att kasta dig i
utebassängen direkt. Eller så tar du det lugnt
och går långsamt ner i den anpassade bassängen. Är det kallt kanske du vill bada eller motionera i inomhusbassängen. Du avslutar med att
sitta i en intim bastu-podd eller stannar kvar på
bryggan och solar. Du gör detta morgon och
kväll. Året om.
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Funktionaliteten i att svalka sig underkastar sig
känslan av att vi kan. Vi badar trots väder och
temperatur för att vi kan bada. Och vi badar så
länge vi kan. Vi badar för att det är skönt. Vi
kan inte vänta till att isen har tinat - vi gör hål i
isen och badar - vi badar i en brännhet bastu.

funktioner för invånarna i staden. Projektet är
lättilgängligt i staden nära vattnet där
Liljeholmsbadet ligger idag.
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När vi pånyttföds efter det mörka halvåret
vänder vi oss mot solen som försvann med
kylan och mörkret. Vi söker oss ut i naturen för
värmen och ljuset. Vi ser på vattnet, som man
under vintern har promenerat på. Vi vill hoppa
i.

Klassiskt dopp - är tänkt att fylla dessa

Tanken bakom kakelkonceptet är att abstraherea
bilder av Skandinavisk natur.
Olika årstider och naturfenomen
reflekterade på väggar och tak.
Detta för att förstärka känslan
av att vara i norden och påminna
sig om vår säregna badkultur.
Mönstren framgår inte tydligt på
nära håll, men man ska kunna
koppla färgskalan till vad det är
man betraktar. Ser man dessa
ytor från avstånd framgår det
dock tydligt vad man ser.

Fasad inomhusbassäng - mönster enl. diagram
ovan. Bild - kvällshimmel.

FASAD C-C - SKALA 1:100

Sektion genom inomhusbassäng - mönster enl.
diagram ovan. Bild - norrsken.

SEKTION B-B - SKALA 1:100

AXONOMETRISK RITNING
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SEKTION A-A - SKALA 1:200
PLAN - SKALA 1:200
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ARTEFAKT
Artefakten är uppbyggd som en abstraktion av
kakelsättningen för Klassiskt Dopp. Kakelplattorna (Cesi
Lucidi 5x5, Svenska Kakel) är halverad. Storleken är
här(5x5 istället för 10x10) för att förstärka mönstret och
visar konceptet för Klassiskt Dopp’s kakel. Formen har två
hela sidor med kakel. Detta för att visa två olika mönster
för betraktaren. I detta fallet norrsken och solnedgång.
Artefakten är tänkt att byggas upp av en plywoodstruktur
vilken man kaklar enligt uppställningsritningarna. Enl.
mönstret på planch A1. Fog: grå.
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UPPSTÄLLNINGAR
SKALA 1:20

SITUATIONSPLAN - SKALA 1:400
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Klassiskt Dopp ska också kunna förflyttas. Fonton-strukturen är byggd i tre delar som tas isär från varandra och
transporteras med fartyg till den nya destinationen.
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Situationen visar en del av Hornstull i Stockholm där
Liljeholmsbadet (röd streckad linje) ligger idag. Klassiskt
Dopp ska ersätta och förlänga den badkultur som
Liljeholmsbadet givit upphov till. Entrén på land är
angjord till det flytande badet via en flytbrygga. Det är
tänkt att man ska kunna angöra Klassiskt Dopp till kajer
och strander. I detta fall kaj/brygga.
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