
Creative Film Skills

Tillfällig arkitektur  
– ett nytt lager av berättelsen

Det tillfälliga kan bryta upp föreställningar, ge ny identitet, 
skapa magi och öppna sinnena. Det förgängliga skapar en 
annan verklighet och ger plats för andra berättelser. I detta 
samtal undersöks det tillfälliga rummets roll och möjligheter  
i skärningspunkten mellan arkitektur, scenografi och konst.  
Det tillfälliga präglar de rum som skapas för film och miljöer 
inom konsten, och förekommer ofta som urban undersökning 
eller strategi inom stadsutveckling. Mot vardagens miljöer  
blir den tillfälliga arkitekturen en fråga om vad rummet kan  
och behöver vara.

Så kan filmkompetenser 
berika staden utifrån tillfällig 
arkitektur:

 –  Arbeta med staden som en 
berättelse. Vad händer längs 
vägen när man rör sig  
i staden?

 –  Dramatisera staden genom 
att ljussätta oväntade platser 
på natten och använda mer  
känslomässiga element. 

 –  Bidra med sin kompetens  
när arkitekter skapar filmer 
för att kommunicera om  
sina projekt.

 –  Bryta upp den fysiska 
platsen genom film eller 
installationer som är rörliga.

 –  Arbeta med perspektiv, 
exempelvis genom gamla 
filmtekniker.



Vilde Stampe

Inredningsarkitekt och konstnär som  
också arbetar med scenografi och  
ljusdesign. Vilde driver Kristallmatrixen,  
en arkitekt- och konstgrupp som 
arbetar med rumsligheter och offentlig  
plats utifrån maktkritiska, normkrea-
tiva och cirkulära perspektiv. Utöver 
detta sitter Vilde i styrelsen för 
Kvinnors byggforum och är verksam 
som kommunikatör för Riksteatern.

Maja-Stina Åsberg

Produktionsdesigner och scenograf, 
utbildad vid STDH (fd Dramatiska  
Institutet) med en bakgrund inom  
litteraturvetenskap. Hon är aktuell med  
filmatiseringen av Harry Martinsons 
diktepos Aniara (2019). Maja-Stina 
vann 2018 pris på Stockmotion  
för bästa VR/360 för barnfilmen 
Hypnagogia. I nuläget jobbar hon 
med en TV-produktion för FLX och 
SVT i samarbete med Andreas Bini 
samt med egna projekt.

Jonas Runberger 

Jonas Runberger är arkitekt, forskare  
och lärare, och har under många  
år intresserat sig för arkitekturens 
koppling mellan det digitala och det 
materiella, samt spekulationen som 
drivkraft inom design. Han leder 
utvecklingsmiljön Dsearch inom 
White arkitekter, och är konstnärlig 
professor på Chalmers Arkitektur  
och Samhällsbyggnadsteknik.

Malin Zimm (samtalsledare)

Omvärldsanalytiker på White  
arkitek ter, doktor i arkitektur och  
skribent. Malin Zimm har dessutom 
praktisk erfarenhet av produktions-
design och scenografi från två 
svenska långfilmer.
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Malin
– Ska vi börja det här samtalet med 
att försöka definiera vad tillfällig  
arkitektur är?

Jonas
– Jag tror vi kommer ha olika defini-
tioner. Jag tänker att det är arkitektur 
som kan finnas under olika tidsper-
spektiv. Allt från att utnyttja platser 

där man vet att det kommer finnas ett 
utrymme under år, veckor eller dagar. 
Ett spår jag har tittat på är att haka på 
stadens planeringsprocess. Jag hade 
studenter på KTH som jobbade med 
Slakthusområdet, där tidsperspek-
tivet är ett slags ”i vardande” som 
pågår 15 år framåt i tiden. Att med-
verka till identitetsskapande till ett 
område i vardande, det är en ingång 
till det temporära.

Vilde
– Som ett komplement till ”etable-
rade” sätt att skapa tillfällig arki-
tektur saknar jag kombinationer av 
utforskande ny arkitektur och rörlig 
arkitektur – något som kan matcha 
människornas och stadens egna 
mönster av förändring på olika sätt. 

Malin
– Skillnaden mellan tillfälligt och var-
aktigt är rent politiskt sett om det 
finns en plan för förvaltning som följd 
av ett uppdrag att bevara en bygg-
nad eller infrastruktur. Ofta är det ett 
offentligt uppdrag, att se till att sam-
hällets fysiska strukturer underhålls. 
Men vi använder begreppet tempo-
rärt i detta sammanhang – hur ska 
man tolka det? 

Jonas
– Temporärt kan ju låta som en ned-
värdering: ”det här är bara tempo-
rärt”. Förväntningen på det temporära 
är att något inte behöver inte stå  
kvar för alltid, eller att det kommer 
förändras under tid.

Maja-Stina
– I mitt jobb handlar det ju verkligen 
om tillfällig arkitektur, eftersom sce-
nografier skapas för några veckors 
användning. Men jag tänker ju att det 
permanenta rummet är själva filmen. 
Rummet skapas i kameran först och 
främst. Jag bygger rummet i kameran,  
i det fyrkantiga utsnittet man ser av 
rummet. Men ett annat viktigt per-
spektiv är att idag filmar alla och allt 
förevigas. Den här utvecklingen är 
intressant. Om man tänker på större 
event börjar det finnas en design-
medvetenhet där man tänker på att 
publiken är fotografen. Scenografen 
Es Devlin pratade om det här när hon 
gjorde Kanye Wests James Turrell-
inspirerade scenrum. Från vilket håll 
man än ser scenen måste det vara 
intressant ur ett kameraperspektiv.

Malin
– Men en filminspelning är en sluten 
plats från vilken ett narrativ utgår. 
Har produktionsrummet också påver-
kats? Säger man att teamet inte får 
instagramma under inspelningen, 
med risk för spoilers och sådant?

Maja-Stina
– Ja, absolut. Även om man filmar ute 
på gatan. Det handlar om mystiken 
man vill bygga upp.

Malin
– Vad försöker man skydda?

Maja-Stina
– Berättelsen. Man vill skydda den 
från förutfattade meningar om vad vi 
vill berätta. Som till exempel Aniara 
som publiken har en relation till sedan 
tidigare. Man vill skydda de som job-
bar konstnärligt från förväntningar 
och spekulationer. 

Jonas
– Jag förstår att det finns ekonomiska 
skäl till diskretionen, men jag tycker 
också att det är fint, att man är rädd 
om upplevelsen. Jag är fascinerad av 
”the making of”-filmer men jag vill 
inte se dem innan jag sett filmen. 

Creative Film Skills  Tillfällig arkitektur – ett nytt lager av berättelsen

Ur KTH Studio 9 från 2015.
Foto: KTH



Det är samma sak med det temporära, 
att det är en upplevelse under ett spe-
ciellt tidsrum, precis som filmen. 

Vilde
– Ja, och att skydda upplevelsen blir 
speciellt viktigt om det är en överras-
kande eller ovanlig upplevelse som 
skapas. Upplevelsen kan spridas med 
ord men inte med foto eller video.  
I upplevelsebaserad arkitektur, inter-
aktiva föreställningar, film eller på 
vissa klubbar ombeds publiken ofta 
att stänga av mobilen för att de ska 
vara närvarande, eller för att tillåta 
publiken att slappna av.

Malin 
– Det är intressant att tänka på en 
berättelse som skyddsvärd, som 
något som kräver en integritet.  
Kan vi stanna i den frågan en stund? 
Vi pratar ju om det tillfälliga rummet, 
men det finns också en berättelse 
som rummet ska hålla i.

Jonas
– Man kan påstå att det innebär 
något helt annat att ”vara där” i 
vår tid, att på plats uppleva något, 
antingen en händelse eller en tillfällig 
struktur, eller annat som är bundet  
till en viss plats under en viss tid.  
Idag ser många arkitekter arkitektur 
på bild. Man kan ju tänka sig att  
upplevelsen av att vara fysiskt när-
varande kommer bli mer exklusiv  
i en tid där resande är ifrågasatt.  
Ju mer digital jag blir i mitt arbete 
desto mer viktigt blir det fysiska. 

Maja-Stina
– Det är ju så den egna berättelsen 
skrivs, att vi upplever vissa rum med 
vår närvaro, andra rum blir en del av 
oss genom andras berättelser. Alla 
har en bild av New York, till exempel, 
kanske inte för att man varit där utan 
för att man fått bilden inbyggd i sig 
genom andras berättelser. 

Vilde
– Jag tänker på en scenografi som jag 
och Kristallmatrixen har gjort som tog 
en publik från en plats till en annan, 
genom en halvtimmes promenad 
genom centrum. Vi ville hålla ihop 
gruppen i en gemensam känsla, hålla 
oss i en bubbla tillsammans. Vi hade 
byggt en slags en kinesisk drake som 
alla fick bära och gå. Vi gick bland 
annat på körbanan och blev verkli-
gen som en farkost. Det var speciellt 
spännande i möten med människor 
på stan. Men trots att det väckte 
stort intresse och många utanför 
vår ”bubbla” fotade oss, blev vi inte 
påverkade av det som hände utanför 
– vi hade vårt rum och vår handling. I 
den situationen smälte vårt ”scenrum” 
samman med vardagsarkitekturen.

Malin
– Det låter som en ny sorts arkitektur: 
att konstruera en kropp för en grupp 
att gå och vara i. Finns det bilder?

Vilde
– Ja, vi filmade. Det var en guide som 
ledde och berättade falska historier 
om staden, ljög om husen och vad de 
var till för och vem som fötts där, som 
en fiktiv stadsvandring. Tanken var 

att gruppen skulle få en gemenskap 
genom att göra samma sak. Filmen 
som blir kvar efter är samma sak som 
minnet. Att titta ut över gatan och 
veta ”här har också det här rummet 
funnits”. En viktig aspekt i tillfällig 
arkitektur att skapa minnet av den 
gemensamma upplevelsen. 

Jonas
– Det finns något exklusivt över det. 
Antingen var man med eller inte.
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”Vi hade vårt rum och vår handling.  
I den situationen smälte vårt ’scenrum’ 
samman med vardagsarkitekturen.”

Ur Kristallmatrixens mobila  
sceno grafi som tog publiken  
på en vandring genom centrum.
Foto: Kristallmatrixen



Vilde
– Det som är spännande med tillfällig  
arkitektur som handlar mer om en 
situation är att den går att återskapa 
och kan inspirera till fler eller lik-
nande arkitektur.

Jonas
– När jag säger exklusivt tänker jag 
inte på det som negativt: vi är med 
om olika händelser, och vissa saker 
har jag varit med om men inte du,  
i helt neutral mening. Det som  
du beskriver är ju händelse och  
arkitektur samtidigt.

Malin
– Vi har ju pratat om exklusivitet 
kring tillfällig arkitektur. Varför vill 
man ha det? Varför ska man inte bara 
ha en stad där allt står från början?

Vilde
– Det finns mycket fler människor i 
städerna idag vilket gör att de offent-
liga miljöerna inte räcker till för att 
representera den mångfald som finns. 
Arkitektur kan inte fylla allas behov 
eller representera alla, men den till-
fälliga arkitekturen är ett bra sätt att 
utforska och hitta nya sätt att nyttja 
stadens rum, men också för att hitta 

snabba lösningar. I tillfällig arkitektur 
ryms både sådant som planeras av 
staden men också personliga tillägg i 
form av urban konst, marknader eller 
mötesplatser. Det kan fylla ett publikt 
behov, utgöra kritiska kommentarer 
eller en vilja att lämna spår. Men man 
måste se till att det tillfälliga inte tar 
över på bekostnad av det andra.

Jonas
– En viktig del är att man vill pröva 
något. Fördelen är att det skapas en 
plats som inte är förutbestämd. Är 
det en bra idé att vi bygger det här? 
Jag är kanske färgad av min under-
visning där studenter får pröva nya 
möjligheter i nya material, som kan 
resultera i en paviljong, och det har 
man ju sett tusentals gånger: struk-
turer som bara prövar sig själva och 
materialens begränsningar. Det är lätt 
att förpassa dem till en meningslöshet 
men det är vad vi var intresserade av 
när vi närmade oss Slakthusområdet 
för några år sedan, att sätta prövan-
det i relation till ett visst samman-
hang. Det var också en reaktion mot 
den ”temporära trenden” ”nu ska vi 
ha en pop-up-park”, utan istället ett 
sätt att med minsta möjliga medel 
göra något. Med det perspektivet 

– minsta möjliga medel – kan man 
istället behöva tänka länge och verk-
ligen på djupet undersöka uppgiften. 
Eller så har man några lastpallar och 
målar dem och ställer ut dem. Det är 
också en sanning. Men jag tycker det 
dubbla i att pröva många saker sam-
tidigt, det sociala rummet, materialet, 
medbestämmandet, det har blivit en 
drivkraft för mig som arkitekt. Det är 
just det vi som arkitekter behöver för-
stå, hur reagerar människor på miljön, 
vad blir upplevelsen av det vi ritar.

Malin
– Prövandet som redskap, vad  
kan man tänka att det ger invånare  
i staden?

Jonas
– Vi pratar oftast om en plats där 
något kan hända, men det är inget 
motsatsförhållande mellan den till-
fälliga parken av lastpallar och en 
paviljong som ger regnskydd och 
samtidigt är en materialeffektiv och 
smäcker konstruktion. Båda kan vara 
bärare av sociala värden. 

Maja-Stina
– Men det är ju också en dialog. Man  
bjuder väl in till ett samtal om platsen?

Jonas
– Ja absolut, det samtalet kan handla 
om olika saker, oftast om frågan om 
hur vi ska använda platsen i fråga. 

Vilde
– Verkligen, det tillfälliga kan bidra till 
frågan om vad rummet kan och behö-
ver vara. Det här utforskandet, bygga 
tillfällig arkitektur i nya områden som 
ska byggas om, tyvärr är det ofta dit 
kreativiteten förpassas. Det handlar 
inte bara om att skapa rum utan ska-
par också en efterfrågan som driver 
på gentrifieringen i många områden.

Malin
– Bjuds du in för att motverka gentri-
fieringen då?

Vilde
– Tyvärr finns det väldigt få uppdrag  
som inte på något sätt bidrar till 
gentrifiering. Det är ju så att kultur 
är fantastiskt och nödvändigt men 
ofta används för att driva på gentri-
fieringsprocesser eftersom syftet i 
många byggprocesser är vinstdrivet.  
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”Det tillfälliga kan bidra till frågan om  
vad rummet kan och behöver vara.”



Apropå den exklusiva tillfälliga 
kulturen; om den också kan fort-
sätta på vi-tar-vad-vi-har eller neri-
från-upp-perspektivet så skulle det  
bli något annat. Jag tror det skulle 
uppstå nya lösningar och idéer om 
det temporära bygger på ett behov 
som finns på platsen istället för vad 
som anses bör finnas där för att attra-
hera personer med högre inkomst.

Jonas
– Jag håller med att perspektiven ofta  
är skilda och att det vore intressant 
att låta dem mötas. Det är inte så lätt.

Malin
– Vad tror ni det beror på att det är 
svårt för de här två sidorna att mötas? 
Å ena sidan det befintliga på platsen, 
med sina brister. Å andra sidan det 
som kommer med förnyade krafter, 
eller ska vi säga gentrifierande. 

Jonas
– Jag tror att de kommer ur helt olika 
perspektiv. Många av de här pavil-
jongerna är ju inte till för att skapa 
sociala rum, men om du frågar mig  
så tror jag att de skulle kunna det. 
Jag tror på arkitekturens betydelse. 
Och eftersom jag är intresserad av 
bägge sidorna tänker jag de kunde 
kors befruktas mer. Det är inte frågan 
om resurser utan om olika drivkrafter.

Vilde
– Det behövs tillit och vilja, om saker 
ska skapas ”underifrån”. Om det till-
låts bli mer fritt och man vågar lita på 
och ge ansvar till brukaren så kommer 
det att tas. Det finns en stor rädsla 
som arkitekt att dela med sig av sin 
kunskap och sedan släppa taget. Det 
görs ofta försök till medborgardialog 
för att få in röster i processen och 
jobba med dem som arkitekturen är 
till för. Men det uttrycks ofta att ”folk 
är inte intresserade” eller ”de vet inte 
vad de vill”. Så finns det projekt som 
till exempel Cyklopen i Högdalen i 
Stockholm som byggdes upp med 
egna medel, brändes ner och bygg-
des upp igen. Eller det nya kultur-
huset i Östberga, som drevs igenom 
som en ”samverkansplats”. Det är  

folk där varje dag. Med sådana  
lokala drivkrafter blir det inte  
tomma hus utan det prickar rätt  
utifrån de lokala behoven. 

Malin
– Så den här platsen som heter ”sam-
verkansrummet” är kanske som en ny 
slags kyrka, men en plats för civilsam-
hällets rutiner och behov. 

Jonas
– Ja, det var väl tanken bakom 
Folkets hus och annat som etablerades 
som gemensamma rum. Nu lever vi i 
ett annat samhälle.

Malin
– Jag tänker på specifika kompeten-
ser som finns inom filmområdet, hur 
tillämpas de i samverkansprojekt? 
Hur kan ni bidra med er kompetens 
till stadsutveckling i allmänhet och 
tillfällig arkitektur i synnerhet? 

Maja-Stina
– Som scenograf inom film är man ju 
både socialantropolog och arkitekt, 
men framför allt berättar vi historier  
genom att skapa atmosfärer och 
stämningar och använder färg och 
ljus för att skapa dem. Perspektivet är 

hela tiden ”vad ska publiken känna?”
Man jobbar ju med rörlig bild, med 
kameran. Jag berättar alltid en his-
toria, om en protagonist som oftast 
har en antagonist. Ett hus, eller en hel 
stad, kan ju också vara en karaktär  
i berättelsen. Som i en långfilm som 
heter Psykos i Stockholm och kom-
mer 2020. Där är staden Stockholm 
verkligen är en karaktär i filmen, som 
samspelar med en persons utveckling 
och uppväxt under ett besök i samma 
stad, som en slags skalförändring. Så 
själva kärnan är förmågan att berätta, 
utifrån den kompetensen skulle vi 
kunna hitta samverkan. 

Vilde
– Jag rör mig mellan ljussättning, 
inredningsarkitektur och scenografi. 
Projektet som jag gjorde genom 
Smart Kreativ Stad var som en inter-
aktiv teater där man fick spela roller 
i olika scener. För mig blev det ett 
utforskande av hur man kan använda 
ljus och ljud för att skifta karaktär 
och atmosfär i ett rum. Hur kan man 
dramatisera staden, kanske ljussätta 
oväntade platser på natten, eller 
använda mer dramatiska och känslo-
mässiga element? 

”Som scenograf inom film är man ju både 
socialantropolog och arkitekt.”
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Från arbetet med scenografin  
till filmen Psykos i Stockholm.
Foto Maria Back

Jonas
– Det största värdet är ju att man kan 
ge andra bilder av hur staden ska 
vara, nästan som om det fanns en 
mall – det kan jag och många kolle-
gor vara frustrerade över. Då tycker 
jag tillfällig arkitektur är en fantastisk 
sak, som med dramatikens hjälp kan 
rubba den förutfattade bilden av hur 
staden ska vara. Områden kan vara 
belastade av sin historia eller iden-
titet – platser kan vara positivt lik-
väl som negativt laddade. Kanske är 
det mer verkningsfullt att göra saker 

tillfälligtvis. Det kan inte bara handla 
om att turister ska kunna fotografera 
slottet nattetid. Idag är det också en 
hållbarhetsfråga att man inte lyser 
upp staden alla nätter. Jag tycker det 
är spännande för de som bor i en stad 
att se en annan variant av den – fram-
förallt är det viktigt för den framtida 
stadens utveckling. Och där är ju film 
inspirerande och influerande. En stad 
kan få fundamentalt olika uttryck 
genom film.

Maja-Stina
– Jag tänker på The Girl with the 
Dragon Tattoo, en amerikansk stor-
satsning som verkligen påstår saker 
om Stockholm och Sverige på ett  
sätt som vi i landet aldrig gjort.  
Som hur de byggde stämningar  
kring alldagliga platser som en  
kaffebar… De vågar påstå andra  
saker om de här platserna, det  
tyckte jag var intressant.

Jonas
– Film kan vara identitetsskapande 
men också ”identitetsbrytande”. Vi 
har ju ändå massa olika identiteter, 
man kan ju fråga sig vems identitet 
som råder, och vad som händer med 
alla andras identitet då? 

Malin 
– När vi pratar om kompetenser i den 
här samtalsserien har vi utgått från att 
arkitektur och film båda är områden 
som samlar en mängd olika kompe-
tenser i ett projekt och där varje per-
son är viktig, men skillnaden är att i 
arkitekturen finns inte en ”credlist” 
där alla listas. 

Jonas
– Ja, det har fascinerat mig, vi får 
ofta höra inom arkitektur i olika  
presentationsformer att ”det står lite 
för många namn som upphovsper-
soner till projektet”… Så tittar man 
på en films eftertexter – film som 
är en betydligt yngre kulturform än 
arkitektur – och alla som står på den 
listan har haft en avgörande roll i pro-
duktionen, var och en på sitt sätt. 
Arkitekturens myt är att det är ”ett 
geni” – förmodligen en man – och  
så har det egentligen aldrig varit. 

Maja-Stina
– Den där genikulturen finns ju kring 
filmregissörer också, men man beja-
kar ändå teamarbetet inom filmen. 
Men många glömmer bort att väldigt 
många tänkt väldigt mycket kring 
varje sekund av en film, allt detta 

arbete sugs in i berättelsen. Det finns 
väldigt lite skrivet om enskilda delar 
av filmskapandet, som scenografin, 
det är inte mycket som bevaras.  
Men den här team-kulturen – att det 
är nästan omöjligt att göra en film all-
deles själv, förstärks av fd Dramatiska 
Institutets – numera Stockholms 
konstnärliga högskolas – teamutbild-
ning. Det är ju samma med ett hus, 
det går oftast inte att göra alltid själv. 

Jonas
– Apropå de många kompetenserna  
så är det vanligt i arkitekturunder-
visning att prova alternativa sätt att 
gestalta och kommunicera. Många 
försöker visa projekt i film, på ett  
lekmannamässigt sätt, där finns det 
ju saker att lära. Jag tänker även på 
tecknade serier som är textmässigt 
och bildmässigt drivna berättelser, där 
arkitekturen kan bli en karaktär i sig, 
som hos den belgiske serietecknare 
François Schuiten vars städer har fått 
ett eget liv. Det finns något filmiskt 
över det mediet, trots att det skapas 
av en eller två upphovspersoner, vilket 
gör seriegenren till en av få skaparfor-
mer som går att kontrollera så fullt ut. 
Ibland är miljöerna viktigare än huvud-
personen för att driva handlingen.



Malin
– Apropå detta med samarbete och 
upphov, Vilde, du var inne på en 
annan form med påbyggnad, tillägg, 
att göra om scenen, en ny tolkning..?

Vilde
– Jag tycker att flera berättelser behö-
ver kunna existera samtidigt. Ju fler 
lager som kommer in, desto bättre. 
Det är det som är tillfällig arkitektur: 
ett ytterligare lager av berättelsen.

Malin
– Som att platsen multipliceras med 
alla som upplevt den?

Vilde
– Ja, alla kommer med sitt bagage 
och sitt synsätt och om fler av de läs-
ningarna syns eller får plats, då blir 
det som att berätta fler perspektiv i 
en film. Det är så viktigt om ett mål 
är att göra att fler känner sig delak-
tiga, att omgivningen speglar flera 

människors historia. För mig är tillfäl-
lig arkitektur också det. Ju fler olika 
berättelser som görs desto mer kom-
mer staden att spegla.

Jonas
– Ja, alla berättelserna finns, men 
man känner inte till varandras bilder. 
Ge fler bilder av staden! Jag kom att 
tänka på att tillfällig arkitektur hör 
ihop med de regelverk som finns.  
Vi kan ju vara irriterade på regelverk 
och processer men de är till för att 
garantera att inte miljön är livsfarlig, 
att alla har någonstans att bo, med 
mera. Man kan tänka ”gerillataktik” 
men man kommer inte så långt med 
det. Men det har ändå hänt en del 
i exempelvis Stockholm, som med-
verkar till att ge fler bilder, eller per-
spektiv, av staden – som att stänga av 
gator för biltrafik och göra gågator. 
Hur skapar man de här sakerna men 
ändå med ett ramverk som skyddar 
oss? Idag kan alla göra filmer själva. 

Men kommer alla vara arkitekter och 
byggare i framtiden om den tekniken 
uppstår? Det kanske inte är lika själv-
klart. Kan alla göra sin markering i 
staden samtidigt? Ja, det gör vi på ett 
sätt genom att vara där, klä oss, leva 
våra liv, men det finns en stor skillnad.  
Det måste ske under organiserade 
former på något vis. Alla kan inte 
bygga sitt hus här och nu, helt efter 
eget huvud. Där finns en komplexitet.  
Eller kanske finns det något annat 
som vi inte känner till ännu, som gör 
att vi inte behöver arkitektur längre?

Vilde
– Jag tror på berättarformer som  
bryter upp den fysiska platsen, 
genom film eller installationer där 
platser kan börja ”flytta på sig”.  
Jag tänker på en videoinstallation 
som befann sig i olika världsdelar, 
”öst och väst”, där man i en konsthall 
kunde uppleva den andra miljön –  
en livlig marknad – genom en projek-
tionsyta som täckte en hel vägg.  
Den fungerade nästan som en stor 
spegel. Båda sidorna live-streamades. 
Folk började vinka och se varandra  
i de båda hopkopplade rummen –  
från båda håll. 

Jonas
– Jag tänker på skärningspunkten 
mellan planeringsprocessen och 
tillfällig arkitektur, vi som är prakti-
serande arkitekter är vana vid proces-
serna som de ser ut idag. Vill det sig 
väl blir det ett hus om fem år, typ.  
I snabbare processer är det jättesvårt. 
När något väl ska uppföras uppstår 
en massa frågor och orosmoment, 

Flytande scen och projektionsyta.
Foto: Kristallmatrixen

”Ju fler lager som kommer in, desto bättre. 
Det är det som är tillfällig arkitektur: ett 
ytterligare lager av berättelsen.”
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alltifrån ”tänk om någon sätter eld på 
paviljongen” eller ”tänk om någon bor 
där på natten”. Det är som om det var 
första gången varje gång, även om 
tillfällig arkitektur faktiskt alltid exis-
terat. I de här fallen handlar det om 
tidsbegränsade händelser, något som 
ska stå ett år, eller mindre. Då finns 
det som kallas för tillfälligt bygglov. 
Det behövs mer kunskap inom sådana 

projekt, det är ju inte arkitekterna 
som sköter tillståndsprocesserna. 

Malin 
– Vad tror ni är framtiden för era 
respektive branscher, att skapa rum 
som arkitekt och att skapa rum som 
scenograf?

Jonas
– Det är två frågor egentligen:  
”kommer det att finnas arkitektur?” 
och ”kommer det att finnas arki-
tekter?” Behöver vi planera vår om -
givning eller klarar vi oss utan det?  
En intressant fråga som vi alltför  
sällan tar upp. 

Vilde
– Jag tror den fysiska verklighetens 
rum blir mer viktiga för oss att mötas 
i och kunna samspela, parallellt med 
det digitala rummet.

Jonas
– Frågan om vi i framtiden kan klara 
oss utan rum och mötas ändå är 
intressant. Skulle vi klara att lägga 
oss ner och sova när vi är trötta, där 
vi råkar vara. Behöver vi rummet och 
vad i så fall behöver vi det till? En för-
utsättning är kanske total jämlikhet. 

Nästan ouppnåeligt. Angående rollen  
som arkitekt och dess framtid: jag 
tror ändå att kunskapen att skapa 
miljöer som uppfyller våra behov är 
väsentlig. Men vi ser idag hur andra 
aktörer tar över arkitekturfältet och  
försöker tjäna mer pengar, ofta genom  
att omskapa eller skippa vanliga pro-
cesser, som företag som ritar egna 
hus och förvaltar dem. 

Malin
– I arbetet med Aniara har jag förstått 
att poängen med framtidsvisionen var 
att framhålla den som ganska banal: 
det inte bara liknar en Finlandsfärja 
eller en shoppinggalleria – det är 
verkligen inspelat i de miljöerna, 
som förmedlar igenkännande känslo-
mässigt i framtiden. Har det fått dig 
att tänka på din yrkesroll? 

Maja-Stina
– Ja och jag var ganska orolig som 
nyexaminerad. Kommer det ens fin-
nas en bransch när allt blir CGI och 
besluten hamnar i postproduktionen? 
Det man slarvar bort är ju gestalt-
ningen. Det måste man jobba igenom 
innan man börjar filma, som en del av 
en utveckling av hela verket. Kanske 
kommer produktionsdesign råda mer 
över hela produktionen, och sceno-
grafi hamnar längre ner i hierarkin.

Malin
– Är det oroväckande att de som ska-
par digitalt sitter i ett annat rum, i en 
annan tid? Hur ska man hantera det?

Maja-Stina
– När vi gjorde Aniara hade vi ofta med  
dem på set och i förproduktionen, 
men jag tror det finns andra produk-
tioner där man inte tänkt på det.  
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Skiss från projektet Sheaf Shack. 
Fågelskådartorn konstruerade av skuren 
halm och havre som även blir föda för fåglar.
Foto: White arkitekter

”Jag tror på berättarformer som bryter 
upp den fysiska platsen, genom film  
eller installationer där platser kan börja  
’flytta på sig’.”



Hur får vi ihop produktionen om vi 
inte pratar med varandra? Min för-
hoppning är att det blir mer flytande 
och dynamiskt.

Jonas
– Inom arkitekturen är gestaltnings-
processen i olika grad digital –  
visua li seringar kan exempelvis ske 
i samma modelleringsprogram som 
används inom postproduktion i film-
branschen – men vi har gått igenom 
olika produktionsskiften som varit 
problematiska i fråga om kunskaps-
överföring. De nyutbildade behärskar 
helt andra processer än de som är 
gamla i gården, och tvärtom. När de 
äldre inte behärskade programvaran 
och de yngre kunde mer, var det en  

dubbel kunskapsöverföring som 
krävdes. Det har vi passerat till 
största del. Men numera kommer  
det in folk i branschen som inte har 
arkitekturutbildning men som kan 
programmen, motsvarande yrket 
”ritare” förr i tiden. 

Maja-Stina
– Kan det inte vara en fördel då med 
nya perspektiv?

Jonas
– Jo, men det finns en hel gruppering 
som ser det som ett huvudsyfte att 
leverera digitala modeller, och saknar 
annan grundläggande kunskap. Detta 
kan ge nya problem för samverkan 
och kunskapsutveckling.

Malin
– Är det en framtidsuppgift att skapa 
mer performance-liknande händelser 
inom våra rumsskapande ämnen? 

Vilde
– Ja i alla fall som en slags utforskande 
dialogmetoder. Vad händer när det blir 
en mix av många olika yrken? Ju mer 
en arbetar tillsammans i en gemensam 
process, desto mer förstår en vilket 
gemensamt språk vi måste utveckla 
och vilka perspektiv vi kan lära av. 

Malin
– Om vi återgår till rummet där alla 
samverkar, det spelar verkligen roll. 
Det kanske inte är en svaghet att  
man måste vara på samma ställe  
i tid och rum? 

Jonas
– Om vi behöver arkitektur i framti-
den så behöver vi hitta nya sätt att 
skapa den. Det handlar delvis om 
samverkan, men det är också någon 
slags balans med kompetenser som 
förstår saker ur andra perspektiv och 
längre sammanhang. Men att hålla 
fast vid prövandet, det tror jag är vik-
tigt att återkomma till. Om jag har en 
VR-modell kanske det inte är samma 

sak som att prova att bygga något IRL. 
Hur gör man saker tillsammans där 
man kan föra in kompetens? Som arki-
tekter är vi en disciplin som har svårt 
att förklara vad vi egentligen kan.

Maja-Stina
– Jag känner igen det. Det är svårt att 
förklara hur övergripande vi jobbar. 

”Vad händer när det blir en mix av  
många olika yrken? Ju mer en arbetar  
till sammans i en gemensam process, 
desto mer förstår en vilket gemensamt 
språk vi måste utveckla och vilka 
perspektiv vi kan lära av.”

Ur filmen Aniara.
Foto: SF
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Malin
– Men om ni som filmkreatörer skulle 
bjudas in att skapa något i staden, 
vad skulle ni vilja göra?

Maja-Stina
– Det vore kul att jobba mer med  
forcerat perspektiv i staden, som  
till exempel trappan från Malm-
skillnadsgatan ner till Kungsgatan. 
Den är byggd så att den ser längre  
ut än vad den är genom att den är 
smalare upptill än nertill. Sedan 
tycker jag att det vore roligt att tänka 
mer på staden som en berättelse. 
Om jag går genom en plats, vad upp-
lever jag? Vad händer längs vägen? 
Man skulle också kunna skapa tillfäl-
liga installationer genom att använda 
gamla filmtekniker, som till exempel 
matt painting. Det skulle verkligen 
kunna få en plats att upplevas helt 
annorlunda.

Vilde
– Om jag fick göra vad jag ville så 
skulle jag vilja bygga upp både tillfäl-
liga och mindre tillfälliga platser med 
överraskande och kanske oväntade 
funktioner som väcker nyfikenhet 
och bjuder in människor i staden att 
delta, som stadsvandringen jag berät-
tade om innan. Jag skulle gärna fort-
sätta att utforska scenografi och rum  
i rörelse i staden. Staden innehåller 
fler identiteter än vad den speglar  
i dagens arkitektur, och för att 
påminna om det krävs ibland ovän-
tade funktioner som bryter vardagen 
och ger plats för nya tankar, känslor 
och möjligheter.

Maja-Stina
– Ibland kan jag känna att filmska-
pare i Sverige är så måna att berätta 
sanningen om platsen. Vara trogen 
det verkliga. Eller göra plakatpolitik 

över att skildra vissa områden. Men  
i filmmediet får vi ju påstå vad vi vill.  
I grund och botten handlar det om att 
jag vill skildra Stockholm bortom fina 
svartvita etsningar av Riddarfjärden. 
Det finns så mycket att säga om den 
här staden som har blivit så ofantligt 
tråkig. Jag minns inte vem som skrev 
det, men jag tror att det var i DN som 
nån beskrev Stockholm som världens 
största utomhusgalleria. Det är en sån 
träffsäker beskrivning och det är vår 
skyldighet att skildra det. 

”Ibland kan jag känna att filmskapare i 
Sverige är så måna att berätta sanningen 
om platsen [...] Men i filmmediet får vi  
ju påstå vad vi vill. ”
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Ur projektet Bath tower till 
festivalen Skankaloss 2017. 
Foto: Kristallmatrixen


