Waterfall
Projektförslag för värmeverket i Tyresö
Kultur- och allaktivitetshus – historia – nutid – framtid

Tyresö behöver en plats för upplevelser och kultur.
Värmeverket är ett gediget byggt hus, ett landmärke som knyter ihop historia med nutid. Huset
har många små och stora utrymmen som väcker massor med idéer om allt fantastiskt man
skulle kunna göra av denna byggnad. Återanvänd Värmeverket på ett smart sätt och skapa
möjligheter för konst, kultur och upplevelser. En efterlängtad samlingspunkt. Ett tillskott till
besöksnäringen. Grädden på moset kan vara ett café med utsikt högst upp på skorstenen.

Konstverket i Tyresö där 8 konstnärer hyr sina ateljéer har
funnits i snart 10 år.
Miguel Escribano har med osedvanlig energi skapat ett konstcentrum med ateljéer, galleri,
ramverkstad, konstkurser och keramikugn med avancerad teknisk styrning. I snart tio år har han
renoverat rum för rum. Under konstrundan i november varje år har besökare kunnat se
utvecklingen och bli imponerade. I denna del av Värmeverket som tidigare inhyste musikskolan,
har Tyresös konstnärer en självklar mötesplats i ett väl fungerande konstcentrum som när
övriga stora utrymmen i byggnaden frigörs kan bli ett mycket spännande kultur- och
allaktivitetshus.
I galleriet visas nu utställningen Margit Hagenfeldt-Engdahl: ”Hundra år i konstens och
musikens värld”. Välkommen till att boka en guidad visning.

Att återvinna byggnaden är en bra idé.
Värmeverkets huvudbyggnad är Tyresös bästa exempel på funktionell, modernistisk arkitektur, det
är gediget byggt och värt att bevara.
Huset är stort och har unika rum och utrymmen. Här kan man
till exempel bygga en scen, replokaler och inspelningsstudio. I
kärnan finns det gamla lagret för bränslepellets, ett 12 meter
långt, 6 meter brett och 22 meter djupt rum som står färdigt
för att bli en av Sveriges högsta klätterväggar. Bottnen kan
fyllas med tre meter vatten och vara en bassäng för dykning,
med visningsfönster under vatten.

Värmeverkets lager

Jämfört med att bygga nytt krävs det ett minimum av arbete
för att göra om panncentralen till ett riktigt roligt och fint
kultur- och allaktivitetshus. Tom Tits Experiment och
Dieselverkstaden är bara två exempel där man har dragit
nytta av de effektfulla egenskaperna av en gammal, gedigen
industribyggnad.
Klättervägg och dyknings bassäng

Nybyggda museum som Artipelag strävar också efter en
sådan industriell karaktär med väggar av rå betong blandade med mer polerade ytor.

Kultuurikatel i Tallin har precis som
värmeverket i Tyresö en hög
skorsten och stora industriella
utrymmen. Här har man redan
skapat en "Creative hub" och har en
blomstrande verksamhet för både
näringsliv och kulturområdet. Läs
mer på www.kultuurikatel.ee

Waterfall
Tyresös kultur- och industrihistoria, smart teknik och naturens resurser

I värmeverket tillverkades värme under drygt 50 år av Bollmoras tillväxt. Vid Tyresös tre
vattenfall, Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen finns lämningar och berättelser om gamla
tiders smarta teknik. Waterfall är ett kultur- och allaktivitetshus som bjuder in till konst, kultur,
fysisk aktivitet, förnybar energi, hållbarhet och åskådliggör Tyresös kultur- och industrihistoria.
Några förebilder är:
– Dieselverkstaden
– Tom Tits Experiment
– Tekniska museet
– Vattenhallen i Lund

Waterfall bygger på samarbete.
Samarbeten är grunden för många lyckade projekt. Vattenfall, kommunen, företag,
organisationer, internationella kontakter – här finns många möjligheter om viljan finns.
”Gnistan” är ett exempel som riktar sig till åk 8 och 9 på högstadiet och har som syfte att väcka
intresset för naturvetenskap och teknik och samtidigt erbjuda en möjlighet att engagera sig i
samhällsutvecklingen. Svenska Science Centers, Förbundet Unga Forskare och Vattenfall
samarbetar och står bakom projektet.
Kultur- och allaktivitetshuset Waterfall blir ett utflyktsmål för skolor och familjer. En viktig
anledning att besöka Tyresö. Café, restaurang, butiker, hantverk, hotell ger arbetstillfällen och
ett levande näringsliv.

Projektledaren är Miguel Escribano.
Konstnär, illustratör, akademiker, Tyresöbo och visionär, han driver ateljéhuset
Konstverket sedan 2009.
– är etablerad i Tyresö sedan många år, kommer från England med rötter i Spanien.
– många års erfarenhet av jobb på museum, har jobbat på National Gallery, Tate, Hayward
och Royal Academy i London, och Kungliga Slottet i Stockholm.
– var med och startade Konstrundan Tyresö 2013.
– är ordförande för Tyresö Konstförening sedan 2014.
– utsedd till Tyresös kulturpersonlighet 2014.
– magisterexamen på modern konst 2006, och skrev en doktorsavhandling om Salvador
Dalís användning av kristen konst 2016.
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