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Det här är en sammanfattning av mitt 
examensarbete mellan rum och ögonblick, 
rum för fotografiska medier i Tokyo-  ett 
undersökande projekt mellan fotografi och 
arkitektur.
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“…Pretty soon, there´s a kind of hum because of this vibration that is 
occurring between objects and between the spaces and presently there is 
a kind of magnetic gyration into which you are then caught…”

Isamu Noguchi

konkretisering kontexttematik undersökning 

Citatet har satt tonen för projektet och funnits med från början till slut. Det 
beskriver upplevelsen av att upptas mellan något, mellan rum och tid.

Den här sammanfattningen innehåller en beskrivning av de tematiker som 
ligger till grund för projektet, en introduktion till kontexten, undersökningen 
som tagit upp en stor del av projektets tid och vidare den konkretisering som 
vuxit fram ur undersökningarna. 
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tematik fotografiurbanitet antropocen

Projektet arbetar kring tre tematiker, urbanitet- antropocen och fotografi. De 
undersöks både var för sig och berikar varandras diskussioner. 

Antropocen är det andra begreppet 
jag valt att väva in i projektet, det är ett 
föreslaget namn på en ny geologisk epok 
som handlar om att människans avtryck 
på jorden är större än vad jorden själv 
kommer att kunna reparera- alltså att 
människans avtryck på jorden är bestående. 
Det är en parallell diskussion som funnits 
med genom projektet dels som en reell 
diskussion kring hållbarhet men kanske 
mest som en konceptuell ingång där 
tanken om tryck, mottryck och avtryck 
diskuteras och reflekteras i förhållande till 
arkitekturens avtryck i både tid och rum. 
Begreppet bidrar alltså i projektet på ett 
mer konceptuellt än reellt plan.  

Det sista begreppet som ramar in 
projektet är fotografi, det kommer in dels 
genom programmet som är just rum för 
fotografiska medier- en satellitbyggning 
till Tokyo Photographic Art Museum, men 
också genom den undersökning som ligger 
till grund för projektet och vecklar sig 
ut just genom fotografiet som medium. 
Fotografi som medium intresserar mig av 
många anledningar, det är ett medium som 
idag ger oss möjligheten att resa i tid och 
rum på ett sätt som inte var möjligt bara för 
några år sen. De fotografiska medierna har 
exploderat den senaste tiden och påverkar 
människan och arkitekturen mer än vad vi 
tänker på. Tillgängligheten och möjligheten 
att dela händelser och upplevelser genom 
fotografi skapar nya perspektiv och fotografi 
får en allt större betydelse runt om i 
världen. 

Urbanitet, projektets kontext är starkt 
präglad av urbanitet- människors 
samexistens i stadslandslap och det är ett 
intressant scenario att kika på i förhållande 
till att vi blir allt fler människor på jorden 
och lever allt tätare. Det är en diskussion 
omkring täthet, hur vi intar urbana rum- 
mellanrum.  



kontext

projektet är en undersökning omkring urbanitet i antropocen genom 
fotografiska medier, det diskuterar det inramade och det upplösta- tryck 
och mottryck- tid och rum

Projektet inleddes med en studietur till Tokyo som jag valde som kontext för 
det här projektet. Det berodde dels på den extrem i urban struktur som byn är 
i sig självt men också på grund ett intresse för japan och den blick på arkitektur 
som finns där. I en övertygelse om att det upplevda bör ligga till grund för 
agerande var besöket och rörelsen genom byn som kontext en viktig del. En 
fotosamling från resan finns att se, där lyfts de drag fram som är essentiella 
för projektet, byns kontraster- täthet- mänsklig närvaro och omsorgen för det 
lilla. Ser man på kartan vittnar det om ett extremt stadslandskap, en struktur 
som ramas in av rörelser och bygger på en vertikal organisering och en extrem 
täthet. 

Jag har i min läsning av staden att kika på 
Tokyo dels som en urban byggnadsstruktur 
med dess inramningar och dels som en 
rytmisk struktur. Undersökningen av 
Tokyo som en rytmisk struktur grundar 
sig i tanken om rytmanalys, att undersöka 
ett fälts inneboende rytmer för att förstå 
sammanhang och händelsers påverkan 
snarare än att låsa specifika former.



I valet av site var rörelsen, upplevelsen genom byn av store betydelse. Området 
Daikanyama avgränsade jag projektet till från start, områdets karaktär av att 
vara småskaligt och promenadvänligt stämde överens med programmets 
intentioner. Siten som jag valde var en obebyggd plats mellan två huvudgator- 
utspänningen dem emellan erbjöd den inramning jag sökte utifrån tanken om 
det inramade och det upplösta mellanrummet. 

De tre fotografierna visar på dom tre karaktärsdrag som området ramas in av, 
den vertikala förskjutningen i byggnadshöjd- filtreringen, övergången från det 

täta till det öppna som här är flöden av 
olika slag som ramar in och löser upp, och 
till sist de parallella förlopp som pågår vid 
sidan av varandra men som inte märker av 
varandra.



undersökning 

“Photos as visulized concepts throough which to explore the 
fundamentals of life: space and time, past and present, art and science, 
imagination and reality.”

 Hiroshi Sugimoto

Innan jag går in på själva undersökningen 
vill jag beskriva fotografiet som medium, 
varför det är intressant att bruka som 
framkallande medium i en arkitektonisk 
process. Som Hirsoshi Sugimoto säger här 
är fotografi en form för visualiserade av 
koncept, det fångar det fundamentala men 
ger också utrymme för en egen tolkning 
och har en förmåga att fånga en i ett 
tillstånd mellan rum och tid. Det bringar in 
ytterligare en dimension där det sinnliga 
får spela en större roll. Fotografi fångar det 
efemära- det ögonblickliga och öppnar upp 
för en diskussion som ligger mellan det 
subjektiva och det objektiva. 
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Som grund för de fotografiska 
undersökningarna ligger kartografierna 
som genom strecken och notationerna 
fäster punkter och ramar in fältet på 
ett utforskande och precist måte på 
samma gång. Kartografin till vänster är 
ett utsnitt som sträcker sig mellan de två 
huvudgatorna som jag tidigare nämnde. 
Den högra kartografin undersöker ett 
utsnitt tätare på siten. Gemensamt för de 
båda kartografierna är att de prövar att 
både rama in och lösa upp fältet med hjälp 
av de svängande strecken och de noterande 
rytmerna som tar sin form genom serier av 
streck och punkter. 





Utifrån den första kartografin ligger ett 
snitt som med hjälp av streck och färgfält 
undersöker en sekvens genom fältet, 
vertikal organisering- täthet och intensitet 
synliggörs och ligger till grund för den 
vidare undersökningen som genom 
fotografi dyker ner och griper tag i punkter 
i den kartografiska undersökningen i både 
plan och snitt. 

Den fotografiska undersökningen består av 
fyra delar: fragment, rumslig konstruktion, 
dubbelexponering och rumslig perception. 

undersökning 

rumslig perception

rumslig konstruktion

fragment

dubbelexponering



Den första undersökningen heter fragment, 
det är fragment ur den samling av 
fotografier som jag tidigare nämnt som en 
inramning av Tokyo efter mitt besök där. 
Fragmenten är en måte att sammanfatta 
min bild och min fölelse av byn som 
sammansättning. Fragmenten plockar ut 
det jag finner intressant och av betydning 
i förhållande till projektet. Fragmenten 
omnämns som: 

filter

ljus och dimma

reflektion 

diffus

fält och komposition

upprepad föränderlighet

Begreppen vävs sedan in som konceptuella 
trekk i undersökningen.



Vidare följer en undersökning som jag 
har valt att kalla för rumslig konstruktion, 
det är en serie fotomontage där 
fragmenten tillsammans med andra foton 
ur min samling sätts samman och börjar 
konstruera rum. De rumsliga fenomenen 
som byggs samman har en direkt koppling 
till händelser i stadsstrukturen för att på så 
sätt fånga uppbyggnader i byn som vidare 
får spela in i den byggnadskomponent 
projektet slutligen tar form som. 

Geometrisk vändning, den är en visualisering och rumslig 
undersökning av den geometri som uppstår i den urbana 
stadsstrukturen av synliga och icke synliga gränser. Det är 
en bild av en vändning som sker innanför geometrin.

Parallell förskjutning, konstruktionen undersöker en 
vertikal inramning och fördelning som hänger samman 
genom förkjutna element. Den representerar den 
vertikala fördelning som uppstår främst vid byns 
knytpunkter.

Kontinuerlig vändning, den handlar om ett kontinuerligt förlopp som pågår 
innanför en ram, den visar på de kontinuerliga förlopp som i staden består av 
parallella rörelser och händelser som är konstanta. 

Organisk vändning är en konstruktion som syftar till att genom svängningen 
som vi tidigare sett i kartografierna lösa upp det inramade genom en fri 
bevegelse innanför ramen. Den speglar de rörelser och händelser som uppstår 
fritt innanför den byggda strukturen Tokyo. Rörelsen är fri men styrd av fasta 
element. 

Förskjuten sekvens, en konstruktion som 
spänner upp en rytmisk inramning av ett 
fält med hjälp av det främre och det bakre 
som förskjuts om varandra. Den refererar 
till de totalt skilda perspektiv som kan 
upplevas genom en förskjutning i sidled- 
en intilliggande gata kan ha en helt annan 
karaktär än den bredvid med bara en liten 
förskjutning i avstånd. 



Vidare följer en undersökning eller 
en slags uppsamling som jag kallar 
dubbelexponering. Dubbelexponeringen är 
som det låter en dubbelexponering av flera 
tillstånd, dubbelexponeringen sammanför i 
det här fallet de rumsliga konstruktionerna 
till en samlande bild som beskriver 
mer en upplevelse än en strukturell 
sammansättning. 

I den översta dubbelexponeringen 
uppträder en svängande rörelse framför ett 
vertikalt dropp, det öppnar och sluter på 
samma gång och genom den transparens 
som uppstår förnimmer man ett pågående 
förlopp av händelser som uppträder 
framför och bakom.  

Genom dubbelexponeringen delas framför 
och bakom upp genom en skarp kant, 
ramens kant är också med och ramar in och 
sorterar det ljusa och det mörka. 

I förhållande till mitt byggnadsprogram 
som jag beskriver ha en extrovert och en 
introvert del fungerar dubbelexponeringen 
som en uppsamling av det koncept som 
sammanfattar byggningens karaktär av att 
vara extrovert och introvert innanför ramen 
som löses upp av de svängande och de 
geometriska vändningarna.   



Den sista delen i den fotografiska 
undersökningen kallar jag för rumslig 
perception, den söker sig tillbaka till 
tanken om det upplevda rummet som den 
japanska arkitekturen grundar sig i. Utifrån 
kartografiernas inramning och notation går 
undersökningen tillbaka lite till fördelningen 
mellan ljus och mörker och övergångar i 
snitt. 

Serien fotografier är en enklare snittlig 
undersökelse av avtryck, nedslag, glapp, 
omslag och förnimmelse. De kikar på hur 
en sekvens genom en snittlig uppbyggnad 
kan se ut uppdelat och sammansatt. 
Undersökningen bidrar i projektet till 
tankarna om uppskärning och hur blicken 
kan följa och förskjutas mellan de vertikala 
elementen. 



Vidare till den konkretisering i form av byggnad som projektet avslutas i. Jag 
vill starta med att visa fyra visualiseringar för att förklara hur den fotografiska 
undersökningen format byggnaden inifrån. 

Visualiseringen nedan visar på den vertikala inramning som gör sig synlig mot 
ett vertikalt genomgående element. Ljuset tar sig in genom glapp, nedslag i det 
uppskurna element som ramar in uppåt och omslag runt inre element som om 
vartannat är transparent och solitt. 



I den här bilden kan en inramning av ljus 
ses, övergången från det mörka till det 
ljusa som sker genom en skarp kant som 
avgränsar och skapar perspektiv av det 
främre och det bakre.

I den här visualiseringen synliggörs tanken 
om parallella förlopp, rörelse vertikalt 
och det filtrerade ljuset. Den svängande 
sekventiella rörelsen från den snittliga 
undersökningen gör sig också synlig i form 
av svängande vertikala element. 



I den här visualiseringen gör rytmer sig synliga, de ramar in och öppnar. 
En förnimmelse av rörelse som löser upp den statiska inramningen och 
uppdelningen vertikalt verkar uppdelande och uppkommer ur de glapp där 
siktlinjer uppstår. 



Byggnaden som är den andra delen i projektet har vuxit fram ur en 
undersökning kring kopplingen mellan fotografi och arkitektur, den har alltså 
inte varit projektets huvudsakliga fokus utan mer en undersökning av en 
översättning mellan medier.  Byggnaden består av ett plan under mark, och 
tre ovanför mark. Tillsammans utgör dom en yta på cirka 1200 kvadratmeter 
som till största del består av yta för utställning av fotografi och ren rumslig 
upplevelse. Fotografi har alltså förutom att verka i undersökningen också 
fungerat som motstånd i arbetet med programmet som just handlar om en 
exponering av fotografiska medier. 

Planerna innehar en enkelhet som kretsar kring ett genomgående element 
i form av en vägg som rör sig som en svepande rörelse och fångar upp den 
rörelse som ett yttre vertikalt element i form av en paviljong genererar. 
Elementet ändrar sig i de olika planen för att möta deras olika karaktärer. 
Väggen fungerar även uppskärande av bjälklagen som öppnar och sluter 
sig omkring den, den skapar plats för fotografiska medier att upplevas i en 
sekventiell rörelse likt tanken om det upplevda rummet genom rörelse i 
tid som jag tidigare nämnt. Utöver det stora greppet som den konkava och 
konvexa väggen är består uppbyggnaden av skivor som skapar parallella förlopp 
och som genom sin omväxlande transparenta och solida karaktär arbetar med 
den dubbelexponering jag tidigare nämnt. De två trappförloppen som löper 
genom byggnaden står för den vertikala rörelsen, den ena löper längs med och 
från plan ett till tre utan uppehåll och det andra förloppet löper löst mellan ett 
väggelement och fasaden. 

Entréplanet karaktäriseras det av en 
öppenhet mellan de två öppna fasader som 
synliggör de inre svängningarna. Planet 
skär sig in i landskapets topografi och ger 
plats åt en rundgång omkring den. De tre 
entréerna innehar en hierarki genom sin 
storlek och placering, genom huvudentrén 
rör man sig in genom en skjutdörr som 
greppar tanken om förskjutningar från 
de fotografiska undersökningarna. Vidare 
består planet av en sluten kärna som 
skapar två parallella passager på varsin 
sida. På den övre sidan möter kärnan 
en semitransparent vägg som ramar in 
audiotoriumet, vilket man rör sig in igenom 
med en svängande rörelse i form av en 
svängdörr.  
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Det tredje planet karakteriseras av den 
kontinuerliga vägg som inte går ända upp 
till tak för att öppna upp rymden i rummet. 
Både den konkava och den konvexa sidan 
kan här nyttjas till utställning av fotografiska 
medier.  

Planet ovanför entréplan präglas främst 
av det uppskurna bjälklaget som skapar 
en vertikal kontakt planen emellan. 
Uppskärningen skapar de vertikala dropp 
som skapar det avtryck av ljus och släpljus 
längs med de vertikala ytorna.

Källarplanet under mark innehåller ett 
mörkerrum, ett lab, en blackbox och 
utrymmen för teknik.

kontekst 

stolar 



Fasaderna består av ett växelspel mellan 
det filtrerande raster som jag tänker 
mig är av trä- de translucenta och också 
semtitransparenta glaspartierna och 
de helt slutna partierna bestående av 
betong. Materialiteten förhåller sig till 
de tre materialieterna genomgående 
och kopplar till områdets materialiteter. 
Fasaden reflekterar tanken om det 
dubbelexponerade, i kombination med de 
inre väggarna sker en frontal vy av skivor 
med olika transparens i den fasadstruktur 
som i sig innehar en rytm som ändras med 
kontexten och det inre. Huvudgreppet är 
den skärm som hänger ner framför fasaden 
och har uttrycket av just en skärm, den är 
semitransparent och reflekterar därför de 
inre händelserna. Rytmen fångar och står 
emot, den ramar in och löser upp.

mellan rum och ögonblick 


