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borgmästare i Marrakech, beslutar att det ska rustas 
upp och bli en lugn plats för stadens invånare. Den 
nu till åren gångna finansmannen och teälskaren 
Zakariah Hassan har ett stort lager av gamla 
kakelplattor som han gärna skänker till projektet, 
med enda önskemålet att växthuset ska odla teér och 
fungera som tehus.

Vi valde att jobba med Zakariahs kakel. Genom 
att foga samman två plattor, med en öppning i 
mitten av varje par, kan kaklet träs på gängade 
stålstänger. En mutter fungerar som distans 
mellan varje kakelpar. Kakelkonstruktionen, som 
ersätter det gamla glaset, skapar en yta som 
släpper igenom ljus och luft och ger rummet en 
skimrande skugga i ökenhettan. Kaklet på 
väggarna lockar till att långsamt dra fingrarna 
över plattorna och med dess rotation påverkas 
skuggorna efter besökarens humör. 
Plattorna på taket är avlånga och sitter fast på 
stängerna så att ljusinsläppet, genom plattornas 
rotation, regleras från marken. Även dörrarna 
bygger på denna teknik.

När den konstintresserade kakelhandlaren, Beni Al 
Afehera,  fick höra om projektet erbjöd han sig att 
skänka ett stort parti av Al Afeheras familjekakel. 
Hans förslag är att kaklet ska bidra till den skulptur-
park som länge diskuterats i området. Beni impon-
eras av kaklets samansättning och vill att hans 
skulptur ska uppföras på samma sätt. Milouda 
välkomnar hans idé, och Beni klappar Milouda 
storsint på axeln.

Skulpturen är (enligt Beni själv) omtalad över hela 
Marrakech och fler familjer hör av sig för att skänka 
kakel till egna monument. Södra Marrakech första 
skulpturpark börjar långsamt byggas upp bredvid 
det alltmer populära tehuset.

I Marrakech kommun står det gamla växthuset. 
Ingen vet när det senast var i bruk och med 
åren har glaset vittrat sönder. Milouda Hazeb, 
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Växthuset är upplyft på en lersockel i klassisk marockansk stil. 
Centralt i huset är en vattensamling placerad. Utifrån denna 
sprider kakelplattor ut sig på golvet, på bänkar, upp på lerväggen 
och ut genom dörrarna. En trappa leder upp till teodlingen på 
övervåningen och därifrån upp genom taket där den slutar som 
ett utkikstorn.


