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I september 2021 genomförde jag en resa till Florens för att 
studera det som ger karaktär åt helheten, men som sällan 
dokumenteras, utan får stå lite i skuggan av ikonarkitekturen.

Vårt byggda kulturarv utgörs till betydande del av 
små, karaktärsgivande delar, i synnerhet de offentliga 
stadsrummens element: en liten skulptur eller arkitekturdetalj, 
ett vackert räcke, en fin kiosk. Ändå redovisas de sällan 
i arkitekturhistoriska texter, där det huvudsakligen är 
spetsarkitekturen som uppmärksammas. Jag ville rikta fokus till 
det förstnämnda, till det poetiska som står lite i bakgrunden, 
och undersöka hur dessa delar ger kvalitéer i en stad.

Florens lockade med dess lager av tid. Dragningskraften 
fanns dels i stadens ikonbyggnader, dels i den mindre kända 
byggelsen och de element som utgör stadsvävens karaktär. 
Jag har sökt det handgjorda, konstnärliga uttrycket som också 
gärna bär på en lekfullhet.

Väl på plats fann jag mycket intressant. Att fotografera är 
relativt nytt för mig, och här upplevde jag att fotografiet 
överträffade tecknandet. Det blev min främsta metod - att 
träna blicken efter att fånga kompositioner, situationer och 
materialitet. Detta sätt att söka och fånga har gjort mitt 
seende rikare, och jag upplever att jag nu även ser min 
hemstad på ett annat sätt.

Jag och mitt resesällskap rörde oss runt i Florens och besökte 
även grannbyn Fiesole som ligger uppe på ett berg. Jag fick 
sortera bland alla uttryck då det förstås även här finns mer 
generisk och alldaglig arkitektur. Det varmare klimatet gör att 
mer av växtlighet och folkliv möter det publika rummet. Det 
ger en fin, tillfällig inblick i andras vardag, att exempelvis en 
basilika hänger i en hink utanför en verkstad, eller att några 
enkla pallar på gatan kan ge plats för kortspel eller fika. Här 
följer några exempel ur min skörd av bilder.

Jag vill rikta ett stort tack till Ernst Hawermans stipendiefond!
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Tusen tack!

Elisabeth Ek


