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Brittiska Invisible Studio har skapat en bikupa att
kliva in i, till både nytta och nöje.

Situationsplan.

Text Carl Undéhn Foto Jim Stephenson, Piers Taylor

ENKELT, NATURLIGT OCH småskaligt. Det
är vad som bäst beskriver de flesta projekt som
brittiska Invisible Studio har genomfört. Det
ser också ut att gälla för projektet Beezantium
vid det romantiska gårdshotellet The Newt in
Somerset i sydvästra England.
Men skenet bedrar.
– Sett till kvadratmeter är det med råge det
dyraste projekt vi genomfört, skrattar Piers
Taylor som grundat och driver Invisible Studio.
Efter att ha färdigställt ett gym till hotellet
fick studion i uppdrag att skapa en plats i gårdens 18 hektar stora trädgård med transparenta
bikupor för att observera bin.
– Det lät intressant, men vi tänkte varför inte
göra själva väggarna i byggnaden till en bikupa
och sedan använda resten av ytan för andra saker
som utställningar, säger Piers Taylor.
Med en större budget hade Invisible Studio
kunnat planera in stora ytor eller spektakulära lösningar. I stället föll valet på noggrant
utvalda material och skickligt hantverk.
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– Ofta är de projekt vi gör i naturen väldigt råa
och brutala för att vi har en liten budget. I det
här fallet var det annorlunda. Varje enskild bit trä
kontrollerades för att ha rätt struktur och att den
var fri från kvisthål. Och för koppartaket var det
svårt att hitta hantverkare som kunde hålla den
höga nivån som vi eftersträvade, säger han.
Med fokus på detaljer ville studion förverkliga
sina idéer om att skapa ett drömskt inslag i den
stora trädgården.
”Quirky” är ordet som Piers Taylor gärna
använder för att beskriva byggnaden.
Men också som ”lite dårskap” i naturen.
– Vi hade en massa idéer kring vad vi skulle
göra. Men framför allt ville vi ha något som
känns lite magiskt och hämtat ur en sagobok.
Därför är det en byggnad som varken är gammal
eller modern, säger han och menar att det följer
en tradition från 1800-talet för brittisk trädgårdsarkitektur.
Slutresultatet är trädgårdspaviljong blandat
med skogskoja i obehandlad ek. Fasaden ut mot

Kategori Paviljong
Adress Somerset, Storbritannien
Arkitekt Invisible Studio
Yta Cirka 50 kvadratmeter
Färdigställt 2021

Arkitekterna
var på jakt efter
något magiskt.
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Sjön invid paviljongen var för inte så länge sedan en
soptipp, vilket är svårt att tro när man ser bilderna.
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Avkopplande
och pedagogisk,
paviljongen tar
sig an flera uppgifter.

Takhöjden mäter nästan fem meter.

156  RUM 03 /22

vattnet domineras av ett stort fönster med modernistisk känsla. Det välvda koppartaket med
sitt ovala fönster i mitten skulle däremot kunna
vara hämtat från toppen av ett sekelskifteshus
i valfri europeisk storstad.
– Vi ville att det skulle bli som en liten juvel
i naturen. Det ska märkas i ytorna med glänsande koppar och vacker ek. Det är väldigt speciella
material som fångar ljuset och känns varma och
vackra, säger Piers Taylor.
Omgiven av landskapet ser byggnaden ganska
liten ut med en smal och centralt placerad
ingång. Men på insidan ändras skalan och
först då blir det uppenbart vilka stora ytor som
byggnaden faktiskt bjuder på. Takhöjden mäter
närmare fem meter och luftigheten förhöjs av
dagsljus som strömmar in från taket och genom
det enorma fönstret ut mot sjön.
Bakom den lekfulla exteriören presenterar sig
Beezantium också från en mer seriös sida. Själva
syftet – att lära besökare om bin – uppfylls
genom en utställning och bikupor bakom glas
som är integrerade i väggarna.
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Värmen i materialen ger
en känsla av kokong.

För att få allt rätt arbetade studion nära kunniga biodlare för att skapa rätt förutsättningar.
Bina kan till exempel ta sig in och ut genom
träfasadens naturliga öppningar eller kopparrör
som dolts i väggarna.
En inte helt lätt balansgång var att låta byggnaden rent praktiskt vara en stor bikupa utan att
ta det hela för långt.
– Vi ville inte använda oss av allt för direkta
referenser som honung och så. Men jag tror att
värmen i de material som vi använt gör att det
känns lite som en kokong på insidan, säger han.
Även om byggnadens uppgift är att undervisa
om bin vill Invisible Studio att den ska vara mer
mångsidig än så. Tanken är att Beezantium både
ska vara en upplevelse i sig och förhöja intrycket
av den kringliggande trädgården.
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– På insidan vill vi att bina ska ha prioritet.
Utställningen för dig bort från det kringliggande landskapet till en annan värld. Och sedan
i slutet kommer den fantastiska utsikten och
landskapets storhet tillbaka genom det enorma
fönstret, säger Piers Taylor.
Vad besökaren då inte vet är att ”sjön” utanför
tidigare var en soptipp.
– Vi rensade den, ändrade formen och gjorde
en sjö av det som en del av hela projektet, säger
Piers Taylor.
Både Invisible Studio och hotellets ägare var
nämligen övertygade om att det krävdes en
sjö för att skapa den rätta känslan av engelsk
trädgårdstradition.
Och i den finns det ju även plats för lite
dårskap i naturen.

