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Vilken effekt kan teatern ha på ett flerbostadshus? Teaterns 
organisation, rörelse och även dess formspråk är väldigt 
specifikt för den sortens byggnad. Om jag applicerar det på en 
annan sorts byggnad, ett flerbostadshus, vad kan det då ge för 
effekt? Vilken typ av bostäder blir det, kan det ge något som 
vi inte ser i bostadsbyggandet idag?

"Ser dystert ut i Johans garderob så dagens outfit hämtas från lånegarderoben"

Lånegarderob Klädvård
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Plan, Skala 1:50
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"De har blivit väckta av dottern som vill ha gröt och sen gå till förskolan"
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Infästning av fasadvepa
Gardinprincip

Johan
- Påklädare 
& maskör

Alaÿa
- Mönster-
designer

Ludvig
- Farkost-
ingenjör

Teirir Ungle
- Ljusdesigner

Laila
- Sufflös

Oscar
- Jurist &
scenarbetare

Laure
- Student

Max
- Restaurang-
biträde

Elsa
- Pensionär

I mitt arbete med examensarbetet har jag träffat folk som jobbar bakom 
scenen, de är nu karaktärer som bor i huset. Utöver dessa är huset även 
befolkat med fiktiva karaktärer. Det är delarna som sker bakom och mellan 
kulisserna, maskineriet som inte märks, som varit tonsättande i projektet.

Karaktärer

"Laure förbereder inför kvällens examensfest som hon 
ska hålla på den inglasade gården"

Kulissväggarna

Huset är ubyggt av sex rader kulissväggar. 
Kulissen har en tydlig fram- och 
baksida.
Framsidan är en slät vägg som på första 
kulissen, ut mot gatan, är föränderlig 
i form av olika fasadvepor som byts 
ut över tid. Framsidan på de bakre 
kulisserna vetter in mot de boendes 
loger och används som de tycker känns 
lämpligt.
Baksidan av kulisserna hjälper framsidan 
och mellanrummen att fungera. Där 
finns bland annat förvaring, schakt för 
stammar och sittplatser.
Kulisserna är uppbyggda av stora 
limträpelare och balkar som bildar ett 
rutnät. Där emellan finns bjälklag av 
massivträ. Högst upp bildar kulissernas 
stag tak och bär upp solcellerna. 
Solcellerna som täcker innergården är 
semitransparent för att både släppa in 
ljus samt skärma av mot solen.

Kulissväggens princip



Oscars loge

"Han känner sig lite stel i ryggen, kanske inte så 
jättebra att sova på schäslongen med datorn i knät"

Besöksloge
Plan, Skala 1:50

Foajé

"De flesta passerar foajén på väg ut eller in i byggnaden, men möjligheten finns att 
smita ut bakvägen när man inte vill möta någon eller i alla fall inte så många"

Artistfoajé

"Några sitter och pluggar i bortre 
änden av artistfoajén, den delen är 
lite mer intim än den andra."

Foajé
Sektion, Skala 1:50

Foajé
Plan, Skala 1:50
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Situationsplan
Skala 1:6000

Huset ligger i Aspudden, en närförort sydväst om 
Stockholms innerstad. Där är nära till grönområden 
och vatten samt till olika kommunikationer, både med 
cykel, kollektivt och med bil. Tomten är trädbeväxt 
samt kuperad, med berg i dagen. När du närmar dig 
byggnaden från sidan ser du framsidan av kulisserna 
och in mellan dem. Medan om du ser byggnaden från 
övre delen av tomten är det baksidan av kulisserna 
du möts av samt takets solceller.

Platsen

"Johan tar tunnelbanan från Aspudden" "På sin väg hem från Gröndal stannar 
Teirir till vid sjön Trekanten"

"Laila kommer hem från toppen av hu-
set"

"Laila mellanlandar i Liljeholmen för att 
handla"

"Efter att ha lämnat Trekanten går Teirir 
mot Vinterviken via kolonilotterna"

"Vid en liten marina sätter sig Teirir för 
att vila"

Garagebandet

"Vilma bor i närheten och har precis startat ett 
garageband med några kompisar"

Garagebandet
Sektion, Skala 1:50

Sektion genom Kungliga Operan
Ungefärlig Skala 1:100



Takplan med solceller
Situationsplan
Skala 1:500Byggnaden är uppbyggd av sex kulissrader som har 

en tydlig fram- och baksida. Där emellan finns de 
olika funktionerna.
Logerna är bostäder som innehåller det grundläg-
gande medan många funktioner är gemensamma. De 
gemensamma funktionerna som repetitionssalar och 
verkstäder är även tillgängliga för de som inte bor i 
huset som en form av öppen verksamhet. Huset är en 
plats för olika möten.
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