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KTH-studenters visioner om Norrköping
Hur kan ny arkitektur fånga upp och förnya specifika och särpräglade
karaktärsdrag i en stad? Det var utgångspunkten för arkitektstudenterna vid
KTH i deras projektarbete med Norrköping som studieobjekt. Resultatet av
projektet ställs nu ut på Arbetes museum under namnet ”Fragment och
Helhet”.
Arkitektelever vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har genom projektet
”Studio 7” tittat närmare på ”Industristaden”. Norrköping valdes ut som
studieobjekt på grund av stadens unika sammansättning; en rikedom av

arkitekturkaraktärer, från rutnätskvarteren med ståtliga exponenter från olika
tidevarv, till de lugna bostadsområdenas låga skala, de nya områdenas höga
skala och till industristadens dramatiska landskap. Att få det existerande att
möta nytt blev studenternas uppgift.
Eleverna valde mellan tre platser, alla med direkt anknytning till
vattenkraften: kraftverket i Kvarteret Oron 7, utloppet i Kvarteret Kroken 13
och det gamla fängelset med inloppet. Uppgiften var att rita nya bostäder i
kombination med en teater, stor eller liten, och valfria kompletterande
funktioner; café, butik, verkstad, kontor, förskoleverksamhet och liknande.
Utställningen ”Fragment och Helhet” visar projekt från studenternas projekt
”Studio 7”. I utställningen får vi ta del av 15 olika idéer och förslag där
stadens ursprung och minne förs samman med nya lager av verksamheter.
Studio 7 leds av Elizabeth Hatz och Peter Lynch.
Projekt av: Arjuna Benson, Johan Bjärnström, Josefin Borg, Chen Qi, Du Han,
Adnan Gacanin, Gabriella Jakobsson, Hedda Jernæs, Daniel Elis Karlsson,
Hwang Kisoo, Xiao Lu, Pontus Restadh, Elsa Sjögren, Åse Skaldeman, Mateusz
Szpotowicz

PRESSVISNING
Lördag den 17 juni, kl 12.00 öppnas utställningen på Arbetets museum,
våning 7. Media inbjuds att närvara.
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På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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