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Projekt:
”SPIREL 1” Miljonbygge i förvandling.

Ett frö av kreativitet i ett 
spiralmönster fullt av dynamik som 
generar kraft och näring i syfte att 

uppnå välbefinnande.
 



”SPIREL 1” Miljonbygge i förvandling.
Ett frö av kreativitet i ett spiralmönster fullt av 
dynamik som generar kraft och näring i syfte att 
uppnå välbefinnande.
Fittja växte fram under 1970-talet och består främst av hyreshus. I 
dag bor ungefär 7 500 personer i Fittja.

Den konstnärliga gestaltningen i en växande stad, som ett frö av kreativitet (i mot-
satts till destruktivitet), naturens organiska former och estetikens psykologiska och 
historiska perspektiv med färger och formgivning bryter mot det arkitektonisk trendiga 
funktionella stränghetsidealet. Detta frambringar en känsla av välbefinnandet, 
samhörighet och harmoni.

En pulserande artär i ett miljonbygge i förvandling har börjat ta form genom att 
skapa ett centrum av aktivitet, lek, vila, möte. Ett samspel mellan stark och mjuk, 
privat och offentlig, stad och natur, växande kraft, lek för barn och lek för vuxna.

Det är vad ARTOTEC på uppdrag av Botkyrkabyggen AB har skapat. En oas i stadens 
tunga och funktionella arkitektur.

En förtrollning med konsten som medel, som trollstav.

Nu fortsätter den största satsningen som gjorts sedan Fittja byggdes! Det har varit 
och är en satsning som innebär stora förbättringar av utemiljön. Hela projektet är 
ett resultat av ett samarbete mellan intresserade hyresgäster, AB Botkyrkabyggen, 
i vissa delar arkitekt Chet Kanra i samarbete med landskapsarkitekt Sture Koinberg, 
konstnären/formgivare Frédéric Iriarte med extern kompetens Henry Cardona A3D-
projection hållbar arkitektur och ARTOTEC AB.

Mångfald i uttryck, karaktär, identitet och upplevelser, en rikedom för alla.
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Staden lever och åldras som vi och naturen, 
Staden växer och förvandlas.

Att förvandla skada, sårbarhet och 
destruktivitet till glädje och kreativa 
handlingar skapar kreativa energier.

Det är igenom att bryta tristessen och 
förlorade drömmar, som vi har arbetat 
fram projektet Spirel1. 

Ett försök att byta gamla tankar mot 
visioner, nya idéer, lekfullhet, kreativitet och 
drömmar för att bygga en ännu bättre 
värld.

Ett förvanling med kraft och styrka 
kombinerad med känsla, kvalitet och 
ett konstnärligt perspektiv. 
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SAMTAL, MÖTEN, PLANERING med brukaren, 
boende, planerare, byggherrar.
Områdetschef Josef Lantz
Arkitekt Chet Kanra
Konstnär Frédéric Iriarte
Hållbar arkitektur Henry Cardona
Bygg och installation stab:
Lars Järnå
Peter Rinaldo
Emelie Weckström

En konstnärlig metodik
Våra teoretiska utgångspunkter hämtar vi ifrån IBS 
teoremet (Iriartes Bicentriska Spiral) teori, tillämpning och 
metodik om kvalitativa och empiriska undersökningar, 
tillämpningar på estetiks grund. 

“IBS spiral liknar Archimedes klassiska spiral, men skiljer sig 
också från den.”
Redan har teoremet tillämpats i olika modeller inom 
bl.a  stadsplanering, spiralformad projektplanering, 
pedagogiskt utvecklingsarbete, naturvetenskapliga 
analyser och i beskrivning av naturfenomen.

– Vi kan se att förutom det vetenskapliga värdet finns 
också många tillämpnings-möjligheter inom en rad vitt 
skilda områden. Det är omöjligt att i dag förutspå vart IBS på 
sikt kan leda oss.”
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Som att teckna en linje i landskapet vilken 
visar vägen till det sköna.
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Grannar, barn, nyfikna, arkitekt, konstnären
Förberedelser och Installation.
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Dröm och fantasi är verklighet!

FRAMTIDEN
är nu 

och för allas glädje! 

Frédéric Iriarte, konstnär
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Fotos Frédéric Iriarte
Fotos (omslagsbild) István Borbas
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