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EN IDÉTÄVLING
FÖR STUDENTER,
I SAMARBETE
MED OYSTER

Vestre är en ledande tillverkare av
utemöbler för städer, parker och offentliga
rum. Produkterna är byggda i Sverige och
Norge med förstklassiga material och en
genomgående kvalitet som ger bekymmersfri
användning under många år framöver.
SWECO levererar kvalificerade tekniska
konsulttjänster inom teknik, miljö och
arkitektur. Sweco utför tiotusentals uppdrag i
70 länder runt om i världen för att säkerställa
rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara
energilösningar.
Nola är marknadsledande inom möblering
av det offentliga rummet med Europas
bredaste sortiment. Nola står för god kvalitet,
bra funktion och miljötänk i kombination med
kvalitativ design.

Hasselfors Garden står för kvalitet och
långsiktighet och erbjuder produkter
för trädgårdsanläggning i stor och liten
skala. Hasselfors erbjuder bland annat
trädgårdsjord, torv, gödsel, sten och sand.

HAGS erbjuder produkter för
utomhusaktiviteter för alla åldrar. HAGS
jobbar nära beställaren för att skapa goda
rekreationsmiljöer. Varumärket är känt för
sin höga kvalitet och företaget jobbar med
hållbara och tillgängliga produkter.
ÅWL Arkitekter arbetar integrerat med
hus- och landskapsarkitektur. Vi arbetar
gränsöverskridande i komplexa projekt där vi
utbyter kunskap med varandra vilket skapar
starka helhetslösningar. Vi har lång erfarenhet
av att rita bostäder, hus och livsmiljöer, från
koncept till färdig bygghandling.
SLU eller Sveriges lantbruksuniversitet är ett
svenskt statligt universitet. Institutionen för
stad och land utbildar landskapsarkitekter i
Ultuna och Alnarp. SLU hamnar topp 10 när
organisationen Times Higher Education rankar
världens små universitet.
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INBJUDAN
Alla Sveriges arkitektstudenter bjuds
in att delta i idétävlingen Inside Out,
som arrangeras i samband med
landskapsarkitekturseminariet Oyster 2019.
Tävlingen grundar sig på Oysters tema
Urban Poetry of the Slow City som behandlar
balansen mellan stadens snabba utveckling
och de andliga och emotionella behoven.
Bidrag kan lämnas in till och med den
22 september och vinnarna presenteras
på Oysterseminariet den 29 november i
Stockholm.
Välkommen att tävla!
BAKGRUND OCH SYFTE
Tävlingen anordnas för sjätte gången i
samarbete med Oysterseminariet. Den
fungerar som ett bidrag till nya idéer och
diskussioner kring årets tema Urban Poetry
of the Slow City. Begreppet Slow City
grundar sig i en ökning av livskvaliteten för
sin befolkning och besökare samtidigt som
staden utvecklas på ett miljövänligt och
kulturellt hållbart sätt.
Syftet med denna tävling är att stärka en
plats identitet. Syftet är också att behandla
den kulturella aspekten av Slow Cities
genom att gestalta ett förslag till ett tillägg
som tolkar begreppet nostalgi.
Tävlingen utforskar mötet mellan människans
inre och yttre rum.
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TÄVLINGSUPPGIFT
Uppgiften är att i valfri svensk stad välja ett
offentligt rum med svag identitet. På denna
plats ska du sedan gestalta ett tillägg i valfri
form som relaterar till den stad och plats du
valt. Kopplingen mellan tillägget och staden
ska grunda sig i känslan nostalgi, men
behöver inte sträva efter att återskapa det
förflutna. Tillägget fungerar som ett poetiskt
avtryck i staden och ska stärka platsens
identitet.
Tillägget kan, men behöver inte, ha en
praktisk funktion.

”

Nostalgia (from nostos – return home,
and algia – longing) is a longing for a
home that no longer exist or has never
existed. Nostalgia is a sentiment of loss and
displacement, but it is also a romance with
one’s own fantasy.
		
Svetlana Boym

Tävlingsuppgiften kan lösas på många olika
sätt. Det viktiga är att förslaget förmedlar
tilläggets koppling till nostalgi och visar hur
den stärker platsens identitet. Deltagarnas
egna associationer är viktiga. Tillägget kan
vara mer eller mindre omfattande.
Med offentligt rum avses en icke-kommersiell
plats i staden dit alla människor har likvärdigt
tillträde. Det offentliga rummet definieras
av marken och omgivande strukturer, som
husfasader eller vegetation, vilka ger rummet
sammanhang och volym.
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
Tävlingen följer nedanstående
bestämmelser samt de
branschöverenskomna tävlingsregler som
Sveriges Arkitekter tillämpar.
Deltagare
Tävlingen är öppen för studenter inom
Sveriges samtliga arkitektdiscipliner vid
SLU, KTH, LTH, Chalmers Tekniska Högskola,
Umeå Universitet, LTU, BTH, Konstfack och
HDK. Studenter vid andra universitet eller
högskolor är välkomna att delta i samarbete
med minst en arkitektstudent.
Det går bra att lämna in bidrag ensam eller
i grupp om maximalt två studenter. Varje
student/grupp kan maximalt lämna in ett
tävlingsbidrag.
Inlämning
Tillägget ska redovisas i ett
gestaltningsförslag. Gestaltningen ska
visa tillägget i sitt sammanhang. Förslaget
redovisas på max 2 st A2-sidor som skickas
in digitalt. Text, ritningar och bilder ska vara
läsliga om planscherna nedförminskas till
A3-format.
Förslagen ska innehålla:
•

•
•

Kortfattad skriftlig motivering till val
av plats, hur förslaget stärker platsens
identitet och kopplingen till begreppet
nostalgi
Skisser i valfri skala som på ett
representativt sätt redovisar förslagets
utformning
Redovisning av förslagets inplacering på
vald offentlig plats i valfri skala

Förslaget lämnas in på Sveriges Arkitekters
hemsida, i pdf-format, www.arkitekt.se/
oysterstudent2019. Maxstorlek 10 MB.
Inlämning ska ske senast den 22 September
2019. Tävlingsbidrag som inkommit efter
angivet slutdatum kommer ej att bedömas.
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Inlämningarna ska ske anonymt.
Tävlingsdeltagarna ansvarar för att
anonymiteten skyddas fram till att
tävlingsresultatet publiceras. Inga
personnamn eller personlig information får
förekomma på inlämnat material eller i
filnamn. Förslagets namn/motto ska anges
på samtliga inlämnade handlingar.
Ett separat dokument innehållande
namn på förslagsställare, skola/skolor,
adress, telefon och e-post ska bifogas till
inlämningen. Detta namnges
Bidrag_förslagetsmotto, till exempel
Bidrag_InsideOut.
Tävlingsdeltagarna ansvarar för att
upphovsrättsskyddat material inte
förekommer i förslagen, samt att korrekta
källor anges för material som inte är
egenproducerat. Tävlingsbidrag som inte
följer angivna bestämmelser gällande
format och utformning undantas från
bedömning.
Juryns beslut om tävlingsvinnare är slutgiltigt.
Bedömningskriterier:
Bedömning sker utifrån följande kriterier:
•
•
•
•

Hur väl förslaget bottnar i ett starkt och
relevant koncept
Grad av nytänkande
Hur väl idé och förslag är kommunicerad
Hur väl förslaget stärker platsens identitet
utifrån en tolkning av känslan nostalgi

Förslagen bedöms av juryn med
utgångspunkt i bedömningskriterierna, utan
inbördes ordning, samt utifrån de krav och
önskemål som ställts i programmet.
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Jury
Tävlingsjuryn kommer att bestå av
yrkesverksamma konstnärer och
landskapsarkitekter, varav minst en
representant för Oyster 2019 och en
representant för Sveriges Arkitekter.
•
•
•
•
•

Gunilla Bandolin, konstnär, utsedd av
Sveriges Arkitekter
Gustav Jarlöv, landskapsarkitekt
LAR/MSA
Katja Pettersson, konstnär
Linus Fredriksson, landskapsarkitekt MSA,
utsedd av Oyster
Sofia Sandqvist, landskapsarkitekt
LAR/MSA

PRIS
Första pris om 20 000 kronor kommer
att delas ut. Prisutdelning sker under
Oysterseminariet i Stockholm den
29 november. Första-, andra- och
tredjepristagarna deltar kostnadsfritt på
seminariet.
De prisbelönta bidragen kommer
att presenteras i en utställning under
seminariedagen. Tävlingens vinnare
presenterar sitt förslag i samband
med seminariet. Sponsorer har rätt att
publicera information och tävlingsresultat
på sina hemsidor med angivande av
namn på upphovsrättsinnehavare.
Direkt användande av tävlingsförslag
får inte göras utan överenskommelse
med upphovsrättsinnehavare. Samtliga
tävlingsbidrag kommer att publiceras på
Sveriges Arkitekters hemsida.
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KONTAKT
All information om tävlingen finns på
www.arkitekt.se/oysterstudent2019
Frågor om tävlingen kan mailas till
oystertavling2019@gmail.com fram till den
30 juni. Sammanställning av frågor och
svar kommer att läggas upp på tävlingens
hemsida.
Tävlingssekreterare och arrangörer
är Isa Byström och Sofie Taylor,
landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna
och representanter för Oyster 2019.
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