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Tack vare Axel Munthe
Och stiftelsen san Michele

Fick jag möjlighet att reflektera



Ljus är kommunikation, allt vi ser är ljus. 
 
Tiden har sin rytm och dagen har sin 
gång. Ljuset är hela tiden föränderligt. 
 
Att arbeta med ljus är att arbeta i sinnenas 
värld, att påverka och att bli påverkad.  
via synen, lukten, hörseln, känseln och 
smaken. 
 
Smaken av en solmogen frukt, doften av 
en blomma, ljudet av en porlande bäck , 
en varm hand i din.

Sinnenas värld  -  Kommunikation



Teaterns scen som utgångspunkt

För mig är konsten ett sätt att förmedla en tanke eller en känsla. Någon författar en bok, en annan målar 
en tavla eller komponerar musik. Jag valde teatern  till mitt redskap. En konstform som uppstår först i 
det direkta och omedelbara möte mellan scen och salong.



Ljus är inte enbart en kraft, utan ett energifält som 
uppstår i mötet mellan gestaltare och betraktaren. 

En smal ljusstråle på en mörk scen får oss direkt att 
söka efter mer information. Ljuset fokuserar och rik-
tar vår uppmärksamhet till en förutbestämd händelse. 
 
”Vi försöker alltid tolka det vi upplever med våra 
sinnen” 
 
Vi försöker ständigt att förstå vår omvärld, flödet av 
signaler och dess innebörd. 

Att leva och överleva är vår drivkraft.



Det är mer än ett fönster. Det är en inramning av himlen, en kontakt med världen utanför rummets 
väggar.  Genom öppningen kan jag avläsa hur dagsljuset fortskrider och se hur molnen som svävar förbi. 

En strimma klistrar sig fast för ett ögonblick i den djupa fönsternischen. 

Det inre och det yttre rummet



Snart är väggen randig. 
Genom elementets linjära 
utformning kilar ytterligare 
strimmor av ljus.



Gradienter

Mörka linjer möter ljusa linjer. Toner av 
färger övergår i nya toner. Trots att allt 
är vitkalkat innehåller det vita så många 
toner.

Mitt i huset finns en taklanternin, ett 
smalt schakt för att ta vara på dagsljuset.

Ljuset vandrar över mattan och vidare ut 
på stengolvet. Jag stannar kvar en stund 
i mitt badrum och drömmer.



Dagsljuset

”Livet är föränderligt, så är också ljuset”

I ett av Pompejis badhus finns det också ljusschakt. 
Håligheterna i taket har olika riktningar för att följa solens 
vandring och bjuda in strålarna till det innersta rummet. 



Skuggan är nästan lika verkliga som 
tingen som kastar den. 
 
”Vad är verkligt”? 

Är det tingen som jag kan ta på, eller är 
det skuggan även om den är flyktig?  

Verklighet



Vad händer med skuggan om jag 
vrider  tingen? 

Vad händer med rummet når solen 
inte kommer åt?

Hur stor betydelse har de yttre 
rummens placering för det inre 
rummets upplevelse?

Arkitektur



På Capri är dagsljuset påtagligt 
närvarande.  Ljuset är så starkt att det 
bränner i ögonen.  

Det är som om solstrålarna tränger 
igenom ett förstoringsglas, innan de 
når ytan som de studsar emot.

Dagrar 



Skuggor

Dagrar och skuggor leker i en samklang med tiden och arkitekturen. 
Solens strålar strilar genom stråtaken som ger skugga. 



genom staketet vid vägen



Villa San Michele





Intensiva fragment av solstrålar letar 
sig igenom detaljrika håligheter i 
fasaden.

De reflekteras mot fönstrens glas och 
skapar bilder på nästa vägg.  



Mönstren som skuggorna ger är levande 
när de vandrar och förändras till nya 
skepnader. 

Nya och åter nya bilder uppstår. 

Tiden går att avläsa utifrån skuggans 
utbredning, infallsvinkel och intensitet. 



”Mitt hem ska vara öppet för sol vind 
och havets röster –liksom ett grekiskt 
tempel- och ljus, ljus, ljus överallt!”
             

 Axel Munthe



 ”Vad vore dagrar utan skuggor ”

På eftermiddagen är trädgården 
särskilt vacker. Solens infallsvinkel 
från väst ger en ny dimension Strålar 
har en varmare ton, de färgar loggians 
pelare i guld.  



”Akta dig för ljuset! Akta dig för 
ljuset! För mycket ljus är farligt för 
människoögat”
 

Axel Munthe



Skuggorna  dansar runt med bilderna 
för att sedan försvinna.





När dagen övergår till natt och skymnin-
gen faller dör bilderna bort, för att på nytt 
födas och stå upp nästa dag.



Tidens gång är avläsbar utifrån 
strimman på  väggen mitt emot.

När dagen åter gryr



Aldrig har jag sett Mozarellaostar så vita,
den vackert rundade formen så påtaglig 
Såsom de hänger i klasar i solens värme.

Kontraster och Reflektioner



”Vad vore livet utan ljus”?

Solen



Havet

”Vad vore livet utan vatten
Utan vågornas brus”?



I en trappa utmed bergväggen finns 
människor som rest från hela världen 
för att uppleva ljuset i grottan Azurra 
och det Azurblå vattnet.



En  våg tar oss in genom grottans  trånga passage. Upplevelsen är märklig, nästan overklig. 



”Det är som att födas på nytt”



Det blåaktiga dagsljuset har en 
förmåga att lyfta fram intensiteten 
i färgerna. Färgerna blir krispiga 
och klara. Blommornas röda och 
gula färger bjuder ut sig på det mest 
iögonfallande sätt. 

Det blå ljuset

Färger   



Det gröna ljuset

När jag befinner mig i Villa San 
Michele och i den trädgård som Axel 
Munthe skapade, blir ljuset särskilt 
påtagligt. 

Buskarnas blad skiftar i tusentals 
färgnyanser, trots att de alla är i grönt. 

Avgörande för färgnyansernas 
skiftningar är utifrån hur ljusstrålarna 
faller in, genomlyser eller reflekteras 
mot bladen. 



Skymning

I den stund, när dagen 
övergår till natt, uppstår 
skymningen. 

Det är svårt att vänja 
ögonen. Färgerna förlorar 
sin klara lyster. 

Det blå ljuset tar vid och 
förvandlar perspektivet till 
olika blågrå gradienter. 



Tänk om vi kunde fånga en del av dagen och översätta den till natten. 



Havet och himlen blir till ett när de möts i horisonten. Liksom himlen och havet bär skymningen på den blå färgen.





Lika klara som de gröna färgerna i trädgården, lika klart är vattnet runt Capri. Det azurblå.



Det direkta och indirekta ljuset

Strålar av ljus som smög sig in i alla vrår 
genom håligheter, i trappor, atrium och 
loggior. Jag samlade bilder som inspiration 
till olika ljussättningar. 

Det indirekta ljuset som kommer ifrån 
de lågt placerade armaturerna längs med 
gångvägen låter sina ljusstrålar silas 
genom grönskan och ger ett vackert och 
livfullt ljus inne i loggian . 



”Nattens ljus kan 
aldrig efterlikna 
dagens ljus, men i 
dagens ljus kan man 
väl finna inspiration 
till nattens ljus”





Det inre ljuset i köket vandrar ut genom fönster-
gluggar och förser de yttre rummen med ljus. Några 
andra strålar letar sig genom tomrummen murens 
stenar och skapar en ny bild på fasaden.  
 
Så lite det behövs för att skapa en så vacker effekt. 

Tänk om vi kunde ta tillvara dessa enkla 
möjligheter till ett funktionellt ljus i vår mod-
erna arkitektur. Tankarna för mig på nytt tillbaka 
till Pompejis villor och hus, till Le Corbusier 
klosterkyrka utanför Lyon.



Tempel of Hera



Tiden – Ljus i mörker

Vi behöver mörkret för att kunna uppleva ljuset.Att värna om mörkret är en förutsättning för att kunna avläsa betydelsen 
av ljus.Utan nattens mörka himmel kan vi inte se stjärnorna. Månens kraft blir även den obetydlig utan mörka blå himlen i 
bakgrunden. - ”Hur når vi ett mörker som ändå är ljust”? 



Axel Munthe
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