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Av Anders Törngren LL1
Lärare  Björn Wiklander & Reija Toivio / Årskursansvarig Alexis Pontvik

Ny Opera i Stockholm
Tanken med Operan var att utnyttja Stockholms vatten för 

besökarnas upplevelse samt att skapa en byggnad med stark symbolvärde. 
Byggnadens form finner sin inspiration från hur tiden slipar sten. Vatten, vind, istid osv. 

Kobbar och skär har från skärgården har suttit modell.

Läget 
På Galärvarvet i Stockholm. Placeringen av bygganden är dragen ut mot vattnet för att få en kraftfull 
upplevelse för besökaren som 
åskådaren eller stadsflanören.  Byggnades två scener ramar in operatorget utanför. 
Det rekomenderas att ta färjan till Operan. Den lägger till direkt på torget utanför huvudscenens ingång.
Annars en promenad genom parken från tvärbanan eller bil.

Byggnaden
Byggnaden har ett bärande skal som sveper in funktionerna och ger den sin karraktär. Skalet är i huvudsak kontruerat av betong.
Stora Operascenen har “revor” i skalet som fyllda med glas för att skapa en vattennära miljö i hela foaje-delen.
Personal och artister har en innergård på taket med ett stort ljusinsläpp ovan.
Den mindre scenen har en separat ingång men är kopplad till Operafoajen genom en korridor mellan betongskalet och scenhuset.

Insidan
Interören i Operafoajen består av betong, de bärande elementen är blottade.
Salongpromenoarerna sveper runt salongen och fungerar som pausrum med serving för besökarna på balkongvåningarna.
Besökarna på parkett pausar i stora Operafoajen.
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