Sensus tactus
’Sinne för beröring-en

om att skapa kontakt med ytan som
omger, filtrera ett kallt kakel mot en varm
kropp m.h.a. kakelytans struktur
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Artefakten

1. Hornstulls strand

2. Långholmen

3. Riddarholmen

Gestaltningen av artefakten vänder sin
rygg mot det livliga stråket samtidigt som
den öppnar upp för sittmöjlighet och
väderskydd mot vattenrummet.

Gestaltningen av artefakten speglar
platsens höjd och
omsluter besökaren.

Gestaltningen av artefakten tar till vara
på platsens vy samt skapar yta för
uppehälle.

1.

Det tänkta senariot för badets placering
är Hornstulls strand, Långholmen och
Riddarholmen. Vid var och en av dessa
platser står en artefakt som antyder
att ett bad kan komma att angöra och
docka an vid just den platsen.
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Representationen av artefakten är en
tolkning av den rumsliga idén där det
omslutande och taktila är i fokus för att
skapa närvaro hos besökaren. Placeringen av det strukturerade kaklet är satt
efter de delar som berör kroppen, där
värmen berör och kylan omringar.
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Det taktila kaklet består av två olika
kakelplattor med två olika dimensioner
och nyanser.Taktiliteten och strukturen i
kakelplattan skapar en lätt beröring som
förstärker den sinnliga och kroppsliga
aktivitet som badandet i sig är.
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Platserna för projektet har ett omgivande
vattenlandskap som med sin närvaro
genererar en upplevelse för besökaren
att koppla bort och njuta i frånvaro från
stadens puls. Badet är tillgägnligt både
vinter och sommar där utomhusdelen
är frånkopplad den inre och kan även
nyttjas av de besökare som inte besöker
inomhusbaden.
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Där besökaren sitter, lutar sig mot, greppar eller på annat sätt berör kaklets yta
finns ett kakel med struktur och strävhet.
I övriga ytor och omgivningar används
ett kakel med slät yta. Utöver den mer
sinneliga placeringen av kaklet används
även kaklet med struktur där funktion så
som halkrisk vid dusch, avsats eller markering i poolområde krävs. I vissa fall går
dessa användningsområden samman.
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Projektets huvudsakliga fokus i den
rumsliga gestaltningen ligger vid att
skapa en bekvämlighet för besökaren
där både större och mindre, öppna och
slutna platser utformas.

1.Hornstulls strand, skala 1:400
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Badandet är idag en social aktivitet men
även en plats där man når sitt inre. Projektets fokus är att skapa ett lugn i det
rumsliga där kaklet ligger nära och får
fokus i både beröringen av det men även
i skuggspelet som faller från taklanterninera och rörelsen från det gungande
vattenlandskapet runt omkring.
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Konceptet är att med kakel ge badet
som aktivitet en sinnlig relation mellan
kroppen, materialet och rummet. Med ett
samhälle fyllt av press och stress med
ofta en visuell och ytlig koppling ska
badet skapa lugn och för en stund
koppla bort omgivningen.
Badet har en närhet till det kroppsliga
och sinnliga. Vi rör oss i fler dimensioner
i rummet där badandet äger rum därför
är kopplingen till det taktila i kaklets yta
en viktig del av utformningen av rummet.
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Kakelplatta, varm nyans:
Amazzonia Dragon Beige, grip
30x60 cm, Svenska Kakel
Galaxy Olive, matt
30x30 cm (5x100 klipps i sär),
Kakeldaxgruppen
Kakelplatta, kall nyans:
Argon Perla, halvpolerad
30x60 cm, Svenska Kakel
Galaxy Grey, matt
30x30 cm (5x100 klipps i sär),
Kakeldaxgruppen
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