
Koncept 

Plan Drottningholms slottsteater.

Vy från scenen in i salongen, baksidan på 
kulisserna.

Det pittoreska motivet, kulissernas idealiserade landskap.

För organisationen av operans program har jag utgått från två saker, dels operans historiska 
miljöer såsom Drottningholmsteaterns kulissmotiv, samt de idealiserade parkmiljöer som ska-
pades vid samma tid. Dessa som skildrades som kulisser på teatern, och kom även att omge 
Drottningholmsteatern. Jag har intresserat mig för rörelsemönster som genereras genom de 
olika parkmiljöerna samt hur de kan appliceras på olika delar av operans program. 

Drottningholms slottsteater - den första 
kulisssteatern i Sverige. Här kunde man 
byta dekor inför öppen ridå med hjälp av ett 
avancerat teatermaskineri. Här spelades den 
första operan 1766, Psyché, en tragi-comédie-
balett av Jean-Baptiste Lully. 

+
Scen

Salong

J´adore le théatre, J´adore 
l´opéra et les jardins à 
l´anglaise! J´adore!!!

Program - Rörelser

Operan

Drottningholms slottspark, 1797.
Barockparken i plått, sträcker sig rakt 
från slottet. Engelska parken förhåller 
sig till byggnader som teatern, lusthus 
och slott och dramatiserar relationen 
dem emellan genom varierade pers-
pektiv och siktlinjer.

1700-tals parkens rörelser och motiv. 
Både barockparken och den engelska parken är väldigt iscensatta och dramatiserande rum. De 
är helt motsatta till sin struktur, men precis lika arrangerade. Barockparken bygger på axialitet 
och symmetri samt komplexa geometriska mönster och sprider ut sig på en platt yta. Den engel-
ska parken bygger på variation i upplevelsen, kullar och parkpaviljonger blir fokuspunkter på en 
slingarnde promenad. Min ambition har varit att bryta upp scenernas givna axialitet genom att 
hämta inspiration från den varierade och pittoreska promenaden såsom den gestaltas i den engelska 
parken. 

Barockträdgården Engelsk Park 

Axial, symmetrisk Organisk, cirkelrörelser, 
varierade vyer.
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Program - Uppdelning rörelser

Mjuka delar-”formbara”.Axiala, bestämda rum.

•	 Huvudscen
•	 Liten scen
•	 Kompletterande scenfunktioner

•	 Offentliga funktioner
•	 Black Box
•	 Amfiteater

Program - Sammantagna örelser

Programmet delas upp i två delar 
som  tillsammans skapar en entré till 
årstafältet. 

Årsta Parkopera ligger placerad som en entré 
till Årstafältet. Promenaden fram till opera-
byggnaden gestaltas som en park inspirerad 
av 1700-talets engelska parker, barockoperans 
storhetstid, och fortsätter genom operans två 
huvudbyggnader för att öppna sig mot det 
vidsträckta fältet. 

I och med operans placering i närheten av planerad 
bostadsbebyggelse har jag velat skapa en så upplöst 
byggnad som möjligt. Byggnaden har en varierad 
geometri samt ett strukturellt uttryck som gör att 
den kan upplevas i olika sekvenser. Framifrån har 
den ett scenografiskt uttryck med skivor samt scen-
hus riktade frontalt mot besökaren. Mitt emellan 
de två scenhusen upplever man en högtidlig pelara-
rkad. Väl framme vid Årstafältet försvinner de båda 
byggnaderna i olika riktningar. Min intention har 
varit att förena förortens rationella arkitektur med 
1700-talets lekfulla parkpaviljonger.

Årsta Parkopera
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Platsen - Årstafältet

Huvudleder, lokala gatukopplingar samt 
entréer till Årstafältet

Tänkt Opera-promenad på fältet.

Befintligt att förhålla sig till.

Årstafältet är en väl använd plats, här utövas sport, folk 
odlar i sina koloniträdgårdar och promenerar. 
Det är viktigt att skapa en byggnad som kan bli en del av 
parken, lättillgänglig och för alla. Genom att placera ett 
scenhus på fältet vill jag skapa en så upplöst byggnad som 
möjligt, som kan upplevas både som byggnad men också 
som en dramatiserad parkmiljö med starka influenser från 
den pittoreska engelska parken. Årstafältet är öppet, obe-
gränsat och platt. Hur skapas intimitet och sekvenser i 
upplevelsen av parken? Här blir platsen och dess förutsätt-
ningar bestämmande för placeringen av programmets olika 
delar och gestaltningen av promenaden genom operans 
olika funktioner. Det är också viktigt hur operaparken öp-
pnar sig mot resten av Årstafältet.           
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Årstafältet

Det vidsträckta landskapet.. Grus och gammal snö. resterna från snöröjning blir 
nya kullar i parken.
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Situationsplan skala 1:1000
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Entréplan skala 1:500
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Fasad mot norr skala 1:500

Fasad mot väst skala 1:500

Fasad mot söder skala 1:500

Filmhuset på Gärdet, ritat av Peter Celsing, 1968.Fasader tidig skiss.

Referens kopparfasad, konsert 
hus av Schroder Schulte-
Ladbeck arkitekter.

Betongskivor, referens  Chris-
tian Kerez, “House with one 
wall”, skola i Zurich.

Koppartälten i Hagaparken, ritat av Jean Louis Desprez, 1787.

Fasaderna har olika uttryck för att möta staden på olika 
sätt. Den lägsta fasaden riktar sig mot entrén i norr, hu-
set reser sig sedan mot parken. Den längsta fasaden mot 
bostadshusen innehåller verkstäder och arbetslokaler och 
har givits ett mer industriellt uttryck med kvadratisk fön-
steruppdelning.
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Sektion AA skala 1:500



•	 Jordlager 200 mm
•	Fiberduk
•	Tätskikt
•	 Isolerande skikt 300 mm
•	Pågjutning 70 mm
•	TT-Kassett 500 mm
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Strukturellt system

Parallella betongskivor 
med tvärsgående TT-Kassetter 

8m 500 mm

2,4 m


