VÅGAT MÖTE

rörelse - ljud - ljus
SINNENAS BADKULTUR
Idag översköljs vi av budskap och intryck. Under ett dygn tar vi över 10 000
beslut och utsätts för 20 000 reklambudskap. Dagens människor är därför i
behov av platser för stillsamhet. Förslaget vill tillgodose vårt behov av
rogivande platser och vara ett komplement till andra badhus, vars fokus är
träning, aktivitet och lek. Vågat möte riktar sig istället till den sinnliga upplevelsen av badandet. I mötet med vattnet använder människan sinnena känsel,
hörsel och syn. Vattnet bejakar våra sinnen genom rörelse, ljud och ljus. Detta
är en sorts relation, en kultur om man så vill, något som förslaget har tagit
fasta på och vill svara upp till.
Rörelsen framhävs genom badhusets veckade form och det konsekventa
användandet av kiteformen. Den geometriska formen kite anspelar på
naturens geometri och likt vattnets repetitiva vågrörelser upprepar sig mönstersättnigen. Tessallationen av kiteformen skapar en illusion av en
vågrörelse. Likt vattnet kan repetitionen ta sig olika uttryck, varför förslaget
använder olika mönstersättningar på olika ytor för att förtydliga skillnaden
mellan rummets olika delar.

Ljudet från vattnet och badandet tas upp genom inomhusbadets stora öppna
volym, vars kala hårda ytor förstärker skvalpet genom resonans. Badets alla
vinklade ytor blir reflektorer både ute och inne och förhöjer ljudupplevelsen
för besökaren.
Ljuset förhöjs genom att byggnadskroppens vinklade ytor som gör att vattnet
speglar sig i ytterväggarna. Då vattnets uttryck är under konstant förändring
blir även fasaden föränderlig och får olika utryck under dagen, månaden och
året. För att möjliggöra speglingar i fasaden använder förslaget en högblank
granitkeramikplatta. Keramikmaterialet synliggör och framhäver således
vattnet. Inne i badet blir det en annan typ av lek med ljusets reflektioner på
väggarna. Där inne silas solens strålar ner genom det perforerade taket och
kastar solkatter som speglar sig i vattnet och rummet.

Plan 2, 1:400
“Där inne silas solens strålar ner genom det
perforerade taket och kastar solkatter som
speglar sig i vattnet och rummet.”
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BYGGNADEN
Byggnadens bas består av en kiteform som reser sig ur vattnet i två olika
rörelser. Den högre delen anger tydligt entrén till inomhusdelen, medan den
lägre delen fungerar som läktare och aktiverar utomhusdelen. Byggnaden är
konsekvent uppbyggd av samma vinklar för att kiteformade plattor ska kunna
användas genom hela byggnaden.
Byggnadens form och positionering skapar en spets som riktar sig bort från
land. Väggarnas vinklar förhöjer riktningen i inomhusbadet och leder blicken
ut mot vattnet, bort från staden. Kopplingen förstärks av att inomhuspoolens
vattennivå är den samma som utomhus. På baksidan, eller kanske badsidan,
ramar bygganden tillsammans med landgången och kajlinjen in en skyddad
yta för utomhusbad. Utomhusdelens rörelseytor är begränsade för att
uppmuntra till stilla reflekterande snarare än vild aktivitet. En höj- och sänkbar
hiss är inkluderad i golvets mönstersättning och möjliggör för alla att komma
ner i vattnet.

Solklippan är en läktare som använder keramikens värmeledningsförmåga och
är uppvärmd under vinterhalvåret. Plattornas förskjutning i höjdled och den
svarta tydliga fogen är en referens till klippor och deras naturliga sprickbildning. Solklippan fortsätter ner i vattnet och bildar en badtrappa som också
synliggör badmöjligheterna för passarande från kajen. Färgvalet anspelar till
den svenska rödbruna granitstenen och särskiljer sig från byggnadens annars
blå plattor, som har en lugnande effekt och förenar sig väl med vattnet.

“Byggnadens bas består av en kiteform som
reser sig ur vattnet i två olika rörelser. ”

Inomhusbadet har även fokus på temperatur. Detta för att besökaren ska få en
relation till vattnets olika tillstånd. Varmvattenkällor har dokumenterad god
effekt på kroppen, därför får thermalbadet stor plats. Poolerna har okonventionella former för att inte uppmuntra till aktivitet, utan istället till stillsamhet och
att få känna av kontakten med vattnet och dess olika tillstånd mot kroppen.
Olika temperatur kan också upplevas i de olika basturummen. Två ligger på
övre plan och en på nedre plan. Den nedre kan nås både inifrån och utifrån.

Plan 1, 1:100

“Genom att spegla vattenytan blir även
fasaden föränderlig och får olika utryck
under dagen, månaden och året.”
1:100
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VÅGORNA
ARTEFAKT
Artefakten är en direkt tolkning av förslagets värdeord rörelse, ljud och ljus. På samma
sätt som badhuset förstärker upplevelsen av
badandet, så återskapar artefakten denna
upplevelse. Den tredimensionella kiteformen innehar liknande egenskaper som
vattnet. Rörelse, i form av variation i mönstersättning och linjernas repetition. Ljud, i
form av vinklade ytor som förstärker och
återskapar omgivningens ljud. Samt ljus,
genom polerade granitkeramikplattor.
Precis som vattnet speglar plattorna
omgivningen och ljuset strålar bryts mot de
högblanka ytorna.
Artefakten byggs upp av sex komponenter.
Åskådaren uppmuntras att interagera med
dessa för att skapa konstellationer efter eget
önskemål. På så vis skapas en relation
mellan brukaren och artefakt. En relation
där utbytet mellan rörelse, ljud och ljus är
aktivt, på samma sätt som i badet.

“Den tredimensionella kiteformen innehar
liknande egenskaper som vattnet. ”
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bort sektioner. Detta gör att badhuset kan anpassas till olika
vattenmiljöer men alltid skapa en skyddad badplats mellan
land och badhus, samt alltid ha en riktning i inomhusbadet som
vänder sig bort från land, för att istället fokusera ut mot vattnet.
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SITUATION
Den täta staden slänger skuggor över gator, och torg. Det finns därför ett
växande behov av att ta vara på solen. Flotten tar ut stadens invånare på det
öppna vattnet och förlänger soltimmarna. En generös läktare, solklippan, ger
goda sitt- och umgängesmöjligheter samtidigt som den ger en bra vy över
staden. Solklippan gör också ett tydligt ställningstagande för att stärka
byggnadens roll som offentlig plats i staden. Genom att ta upp stora delar av
takytan och göra den tillgänglig kan byggnaden ge tillbaka till stadens
invånare även efter badhusets stängningstid. Öppen/bokningsbar bastu nåbar
från utomhusdelen är också ett sätt att ge tillbaka till stadens invånare.
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Förslaget illustrerar en möjlig angöring mot en av Riddarholmens
kajer. Platsen är lämplig då den i sitt centrala läge, nära stadens
höga puls, erbjuder en plats för paus och avkoppling. Dessutom är
platsen lätt att nå med tunnelbana i området och jämn markyta
längs kajen för personer med rörelsesvårigheter.

Landgången i all sin enkelhet skapar stor flexibilitet för byggnaden. Den kan
vinklas mot olika höjder samt bli längre eller kortare genom att lägga till/ta

“Solklippan ger goda sitt- och umgängesmöjligheter
samtidigt som den ger en bra vy över staden.”
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