
LJUSKUB
En ny opera vid Stadsgårdskajen. Byggnaden är tänkt att förstärka operan som konstart, ett evenemang som är värdigt, 
ståtligt och upplyst. En kub får ett osjälviskt och kontemporärt uttryck, dess enda syfte är att lysa upp musiken i natten - 
la fête des lumières.

Operan är placerad längst ut på den långsmala kajen, där den blir både ett avslut och en lysande entré till staden. Tvär-
banan förlängs från Sickla till Slussen och får en ny hållplats 100m från operan i berget fåfängan. 

Programmet är ordnat utifrån huvudscenen, vars scenkors bildar en kvadrat på 75*75m. Runt den stora salongen ligger 
publuika ytor med foajé, café och restaurang. Rulltrappor och rullband står för den huvudsakliga vertikala kommunika-
tionen. Den lilla scenen ligger halvvägs upp i byggnaden, med salongen utskjutandes mot fåfängan. På samma plan 
finns en gångbro för att koppla ihop fåfängan med operan. På husets baksida ligger inlastning och resten av scenmaski-
nerit, med verkstäder, loger och replokaler ordnade i vertikala kluster. Högst upp finns de administrativa delarna samt en 
black box. 

Konstruktionen bygger på samma princip som för en balansvåg. De bärande elementen utgörs av skivor som omsluter 
huvudscenen. Halvvägs upp i byggnaden samt från taket finns det konsolbalkar som med vajrar bär upp bjälklagen 
i hörnen. Fasaden består av ett dubbelglas som bärs upp av en bardunförstärkt konstruktion med vajrar som spänns 
mellan marken och balkarna. På detta sätt blir hörnen helt fria och fasaden innehåller så få skrymmande element som 
möjligt.  
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