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Två dagsljusbelysta museum
På två platser med skilda klimat och ljusförutsättningar
ﬁnns två intressanta exempel på ovanbelysta
konstmuseer, Kimbell Art museum i Texas och Yale
center for British art i New Heaven. Med ett fåtal
material som betong, travertin, trä och stål skapas i
båda fallen märkligt mjuka ljusmiljöer där det naturliga
ljusets rörelse är påtaglig.

Den stora dagsljusarmaturen i Kimbell museum ger det
reﬂekterade solljuset i takets betongvalv en silvrig ton. Inget
direkt solljus når in i till konstsamlingarna men dagsljuset
dynamik är tydligt närvarande.

Små gårdsrum insprängda i byggnadsstrukturen tillsammans
med mindre ljuskänsliga delar som lobby, café och bokshop
låter det varmare direkta solljuset göra sig gällande. De olika
rumsligheternas ljushantering skapar en levande variation
mellan sekvenser av rum.
Kimbell Art museum, Fort Worth, Texas, 1967-1972
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I Yale Center for British Art där solljuset är mindre intensivt än i Texas ﬁnns i anslutning till entrén en
stor ljusgård mot vilken de omkringliggande konstsalarna vänder sig. Inre utblickar mot rum med andra
ljusförutsättningar skapar tillsammans med dagsljusets ständiga rörelse en känsla av öppenhet trots att
rummen sällan har direkt utblick.

Byggnadens konstruktionsprinciper och ljusets väg in i byggnaden uttrycks ofta på ett sammanfallande
sätt genom materialbyten i golv och väggar.
Yale center for British art, YCBA, New Heaven, Conneticut.1969-74
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Panelfönstret i la Tourette
Processionsstråket som kopplar samman matsal, kyrka och trappor till klostret övre delar fungerar
som en social mötesplats och ett centrum i byggnaden. Stråkets långa glasvägg som vetter in
mot klostrets gård är indelad i en rytmiskt uppställning av betongremsor och skapar ett ständigt
föränderligt ﬂöde av ljus. Ljuskaraktären är mycket olik den i kyrkan, ljusnivån är hög och ljusbilden
i ständig rörelse.

Gången längs panelfönstret - ett rum med väggar av rörligt ljus

Ljus och skuggrörelse över processionsgångens
golv en förmiddag i juni

.
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Panelfönster i gången på väg ned mot kyrkan.

Minnesanteckning
Redan vid 8 tiden på morgonen lyser solen in i passagen längst ned vid ingången till kyrkan.
Ljuset tecknar sig på passagens inre vägg och taket lyser upp av reﬂekterat ljus. Någon timme senare
har solen stigit så pass högt att direkt sol tar sig in längs hela korridoren. Den klara sommarsolen får
rummet att explodera i en ljus och skuggföreställning som tecknar hela golvet randigt. När jag rör mig
längs glaspanelen skyms utsikten av betongindelningen. Jag ser inte ut men beﬁnner mig mellan två
väggar av rörligt ljus - den skiftade panelväggen och den motstående belysta grovt putsade väggen.
Skuggbilden blir kortare ju mer solen stiger och rör sig åt söder för att till slut lysa in i den korsande
axeln som leder ned till munkarnas entré via sakristia och krypta. När solen går i moln dröjer en
variation mellan ljushet och diffusa skuggor sig kvar på väggarnas grova vita struktur.
När mörkret senare faller på kvällen håller väggarna in i det sista kvar ett register av gråskala som
gör väggen rik.
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