
BAKGRUND
Vad  säger  våra  offentliga  rum  om  oss  som  individer?  Vad  säger  
stadens  arkitektur  om  våra  liv,  och  hur  påverkar  och  inspirerar  den  
oss,  omedvetet  som  medvetet?  

Stockholms  innerstad  bjuder  på  en  historia  över  en  tid  då  funktion  och  
rationaliseringar  styrde  människans  visioner.  Fast,  vem  fascineras  
inte  av  Sergelstorg  med  sitt  karaktäristiska  formspråk,  eller  Hötorgssk-
rapornas  pågående  kamp  att  erövra  skyn?  Men  kanske  berättar  också  
dessa  byggnader  och  platser  något  om  människans  strävan  efter  att  
skapa  struktur,  något  som  hon  levt  med  och  eftersträvat  under  lång  tid.  

PLATSEN
Byggnaden  och  platsen  som  tävlingsförslaget  Pink  Cloud  utgår  ifrån  
är  en  pissoar  på  Klara  Västra  Kyrkogata.  Alldeles  i  närheten  angrän-
sar  Klara  Vattugränd,  där  många  som  besöker  Stockholm  för  första  
gången  anländer  från  exempelvis  Centralstationen,  med  buss,  samt  
från  tunnelbanan.  Inte  bara  förstagångsbesökare  tar  denna  väg,  men  
denna  gränd  är  för  många  det  första  intrycket  som  ges  av  Stockholm.  

INTO  THE  WILD
Går  det  att  gömma  sig  i  staden?  Kan  man  leka,  dra  sig  undan  och  läsa  
en  bok,  eller  bara  mysa  med  sin  kompis?

Inför  studenttävlingen  Replace  &  Revive  gjordes  många  promenader  
i  staden.  Valet  av  plats  och  byggnad  som  skulle  ersättas  kom  efter  
ett  tag  att  bli  självklart.  Pissoaren  säger  något  om  hur  vi  planerat  och  
byggt  vår  stad.  Oftast  med  en  normativ  bild  utav  våra  könsroller  och  av  

de  förväntningar  vi  har  på  vad  som  anses  vara  manligt  och  kvinnligt,  
och  där  det  som  ligger  emellan  inte  tycks  existera.  

Into the Wild  har  i  förslaget  Pink  Cloud  tolkats  som  ett  sätt  att  se  på  
genus  och  på  människans  omvärld.  Inspiration  har  hämtats  från  det  
vilda.  Gräset  som  växer  ohämmat  upp  ur  asfalten,  grenar  som  knäcks  
i  en  skog,  allt  det  som  människan  inte  kan  kontrollera,  och  där  struk-
turer  och  uppdelningar  som  människan  själv  skapat  (genus,  etc.)  inte  
spelar  någon  större  roll.  

KONCEPT
Så..  ska  man  då  plocka  bort  alla  offentliga  pissoarer  för  att  skapa  
en  mer  jämställd  miljö?  Nja,  kanske  inte.  Pink  Cloud  är  i  första  hand  
ett  experiment.  Ett  försök  att  skapa  en  normkritisk  gestaltning  av  ett              
normstyrt  rum.  Alltifrån  material  till  bakomliggande  idé  har  i  förslagets  

inneslutande  och  hemliga  inte  har  någon  stor  plats  i  staden  idag.  

Ett  rosa  moln  i  staden  behöver  inte  vara  normkritiskt.  Huvudsaken  
med  förslaget  har  dock  varit  att  bryta  rådande  former  och  funktioner,  
och  att  i  bästa  fall  inspirera  till  hur  vi  kan  utforma  våra  offentliga  rum.  
Kanske  är  det  på  tiden  att  människan  blir  lite  mer  vild,  att  frigöra  henne  
och  att  se  våra  olikheter.  Att  våga  avvika  från  normer  och  strukturer  i  
planeringen  av  våra  stadsrum.  Mer  lek,  mer  platser  att  dra  sig  undan  
på  och  mindre  utav  styrande  normer..  it’s  time  to  get  Into the Wild.

Pink  Cloud  //  (Above  /  Play  /  Hide)

Pink  Cloud  //  (Above  /  Play  /  Hide)

Ett  tävlingsförslag  för  Oyster  Studenttävling  2011,  
Replace  &  Revive,  med  temat  Into  the  Wild.

Genus  /  Kvinna  /  Man  /  ?

Gömma  sig  /  Hemligt

Former  /  Leka

Struktur  /  Det  vilda

”Vi  klättrade  upp  i  molnet  med  repstegen  som  vi  sedan  halade  upp.  Vi  snackade  strunt,  
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