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När jag vandrar genom Istanbul slås jag alltid av det spontana gatulivet, hur varje trottoar kan 
förvandlas til  en scen. En orkester står på stranden och spelar för dem som passerar, två äldre 
herrar sitter under ett träd och spelar schack. Särskilt basarerna fascinerar mig. Basaren har ingen 
huvudentré, den är som en egen stad i staden, där människor fritt flödar in och ut. Basaren är 
öppen för alla och alla som besöker den är en del av dess myller.

Jag frågade mig vad som händer om man tänker på ett kulturhus som en basar? En struktur där 
människorna och gatulivet får röra sig fritt. Ett kulturhus där besökaren är en del av kulturen och 
inte bara en åskådare. Ett kulturhus utan biljettförsäljningslucka. Ett kulturhus utan huvudentré. 

Kulturhuset ligger vid vattnet, mellan två broar. Du når platsen från staden i norr, från vattnet i 
söder, och lättast från brosfästet i öst. De många riktingarna på platsen och stråken de bildade 
förde mina tankar till en väv. Trådar i olika riktningar som vävs samman till en helhet. Denna väv 
blev min metod genom vilken jag kunde knyta samman alla de aspekter av ett kulturhus som jag 
arbetat med. Jag har använt väven som metafor, koncept och struktur.

Genom väven har jag kunnat skapa ett decentraliserat program där självständiga delar är en del av 
ett större nätverk. De självständiga volymer som utgör kulturhusets permanenta program binds 
samman av en takstruktur, under vilken programmet är föränderligt och stadens myller och mång-
fald tillåts ta plats. En metafor för alla minoritetsgrupper som genom tiderna vävts ihop och skapat 
Istanbuls rika kultur. 


