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skallös, program och form koncept

Elevation 1:2000, form koncept

KONCEPT/ IDÉ KRING OPERAN PÅ ÅRSTAFÄLTET

Under en undersökning beskrevs årstafältet som 
den tredje mest omtyckta platsen i Årsta. Idag an-
vänds fältet till idrott, koloniförening och fallskärm 
och drakflygning. Jag vill behålla dagens besökare 
så mycket som möjligt, men blanda det artificiella 
och naturliga landskapet, en idé är att låta tiden ut-
forma platsen med dess vegetation och användare, 
med operans taklandskap som grund. Jag har 
försökt skapa en mer samtidsanpassad, flexibel och 
urban miljö med fokus på landskapet.
 

INSPIRATION
 
Med den valda landskapsformen kan man dra paralleller till 
fornlämningar som exempelvis Indian reservatet Hopis, Arizo-
na som består av fyra heliga berg, vänd mot öst, väst, norr 
och söder orienterad av horisonten. Hopi folket själva tror att 
bergen är placerade i ordning, för att få önskvärda gåvor av 
gudarna. Hopi tiden är konstruerad av solens rörelse över 
den dramatiska horisonten. Under tiden som solen reser sig 
och sänker sig, använder Hopifolket solen som geologisk 
kalibration, en kalender som kan förutse tid för plantering, 
skördning och religiösa ceremonier.

BYGGNADEN

Operans fasad och tak ska kunna beträdas, Ma-
terialet är tänkt att bestå av typiskt svenska växter 
som används på åkerfälten.I ett mönster blanda 
raps halm och gräs. Se landskapsbilden under ( 
foto: James Corner) som inspiration för indelning 
av mönster. Murar och torn är klädda i koppar.
Byggnaden öppnar sig i landskapet med en bred 
entré vänd mot väst, norr och söder, med stor 
ramp och breda trappor att sitta på.


