
Subtopiaområdet ligger en tio minuters promenad från Alby 
Centrum. Inom området ryms drygt 50 olika kulturaktörer, 
och samarbeten tar form emellan dessa. Den huvudsakliga 
mötesplatsen är restaurangen som ligger söder om själva 
Subtopiahuset. 
Känslan som området förmedlar likanr känslan av en by. 
Restaurangen är som byatorget men det är lika välkommet 
att knacka på hos valfri granne – om du har ett ärende, det 
vill säga. 
Därför kallar jag hädanefter området för Alby Kulturby.

Bakgrunden till att vi fick uppdraget att bygga nya lokaler till 
Cirkus Cirkör är att det som startades som en del av Cirkör  
– Cirkuspiloterna – nyligen vann högskolestatus och i och 
med detta blev förflyttad till Stockholms innerstad. 
Jag tror att det är farligt för en förort att det som vuxit upp 
där och lyckats slå rot och blomstra ut plötsligt dras upp 
med rötterna och flyttar till finare kvarter. Därför vill jag 
motverka den trenden genom att istället öppna filialer för 
klassiska innerstadsinrättningar: Mejan, Balettakademien och 
Kungliga musikhögskolan bjuds plats i nya Alby Kulturby.

Den enda by som jag riktigt känt till är byn Oia på den greki-
ska ön Santorini. Efter att jag definierat Cirkörs närområde 
som Alby Kulturby, var det dit tankarna gick om vad bytanken 
egentligen står för i mitt projekt. 
Oias hus är till hälften borrade in i som grottor i vulkanaskan 
som ön består av. Den andra hälften är byggd. Det ena husets 
grottdel ligger under den ovanliggande grannens byggda del, 
och stigar/trappor för fotgängare och åsnor samsas med 
husen och slingrar sig upp för berget. Att dela sitt tak med 
byns alla åsnor och änkor ger en särskild akustik och en 
känsla av sammanhang. De dagliga liven vävs samman och 
byns invånare är inte främmande för varandra.

Jag vill samla ihop cirkusens alla avdelningar, de nyanlända 
innerstadsinstitutionerna samt bjuda in andra grannar ifrån 
området med hög potential för samarbeten.  
Genom att minska de fysiska avstånden som idag består av 
svårtydda stigar, parkeringsplatser och det nordiska ogästvän-
liga klimatet, så vill jag öka chanserna till samarbeten. 
Jag vill minska främlingskapet och göra det lättare att knacka 
på grannens dörr. Jag vill att det ska synas om den är hemma 
eller borta, ledig eller upptagen. Den bykänslan eftersträvar 
jag i nya Cirkör.

Nya Cirkör har utrymme för bl.a. träning, show, administra-
tion och projektutveckling. 
Huset är uppbyggt av flera kubiska volymer som rymmer de 
olika delarna av programmet. De nya aktörerna i byggnaden 
huserar i de högre planen, på så vis passerar de ofta de 
offentliga delarna och kan reglera när de vill göra sig synliga 
och inbjudande för samarbeten. Byggnaden aspirerar på 
tanken att synlig ibland och osedd ibland, vilket en kan se i de 
tre transparensnivåerna i ytskikten.
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Uppdraget från Cirkus Cirkör var att samla cirkushjärtat. 
Tidigare hade Cirkörs verksamheter varit utspridda och 
efter skilsmässan med Dans och Cirkushögskolan blev 
det än viktigare att samla Cirkörs olika delar och att 
öka transparensen mellan gymnasister, kontorister och 
cirkusartister. Det blev tid att knyta samman dagens 
verklighet med cirkushjärtats historia – och tid att blicka 
mot framtidens alla utvecklingsmöjligheter.

Cirkus Cirkör i Alby Kulturby är en öppen byggnad, både 
till verksamhet och utformning. Den vänder sitt ansikte 
mot övriga Subtopia och den bjuder ut sig och den bjuder 
in. Cirkus måste altid vara under konstant utveckling och 
detta åstadkoms genom utbyten med externa aktörer – 
anrika institutioner såväl som oetablerade konstnärer på 
projektbasis. 

För att låta Kulturbyn och Alby komma närmare varandra 
rullas en röd matta av gummibetong ut för att påminna 
och bjuda in förorten till byn – för att få del av områdets 
resurser och för att bjuda ut sina egna.

Det är den tanken som ger byggnaden sin känsla av att 
vara just en by – en plats där en delar på det en har och 
inte skäms för att låta andra veta när de kan vara med  
och bidra.
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Subtopiaområdet ligger en tio minuters promenad från Alby Centrum. 
Inom området ryms drygt 50 olika kulturaktörer, och samarbeten tar form 
emellan dessa. Den huvudsakliga mötesplatsen är restaurangen som ligger 
söder om själva Subtopiahuset. 

Känslan som området förmedlar liknar känslan av en by. Restaurangen 
är som byatorget men det är lika välkommet att knacka på hos valfri granne 
– om du har ett ärende, det vill säga. 

Därför kallar jag hädanefter området för Alby Kulturby.

Bakgrunden till att vi fick uppdraget att bygga nya lokaler till Cirkus Cirkör 
är att det som startades som en del av Cirkör  – Cirkuspiloterna – nyligen 
vann högskolestatus och i och med detta blev förflyttad till Stockholms 
innerstad. 

Jag tror att det är farligt för en förort att det som vuxit upp där och 
lyckats slå rot och blomstra ut plötsligt dras upp med rötterna och flyttar 
till finare kvarter. Därför vill jag motverka den trenden genom att istället 
öppna filialer för klassiska innerstadsinrättningar : Mejan, Balettakademien 
och Kungliga musikhögskolan bjuds plats i nya Alby Kulturby.

Den enda by som jag riktigt känt till är byn Oia på den grekiska ön 
Santorini. Efter att jag definierat Cirkörs närområde som Alby Kulturby, var 
det dit tankarna gick om vad bytanken egentligen står för i mitt projekt. 

Oias hus är till hälften borrade in i som grottor i vulkanaskan som ön 
består av. Den andra hälften är byggd. Det ena husets grottdel ligger under 
den ovanliggande grannens byggda del, och stigar/trappor för fotgängare 
och åsnor samsas med husen och slingrar sig upp för berget. Att dela sitt 
tak med byns alla åsnor och änkor ger en särskild akustik och en känsla 
av sammanhang. De dagliga liven vävs samman och byns invånare är inte 
främmande för varandra.

Jag vill samla ihop cirkusens alla avdelningar, de nyanlända 
innerstadsinstitutionerna samt bjuda in andra grannar ifrån området med 
hög potential för samarbeten.  

Genom att minska de fysiska avstånden som idag består av svårtydda 
stigar, parkeringsplatser och det nordiska ogästvänliga klimatet, så vill jag 
öka chanserna till samarbeten. 

Jag vill minska främlingskapet och göra det lättare att knacka på 
grannens dörr. Jag vill att det ska synas om den är hemma eller borta, ledig 
eller upptagen. Den bykänslan eftersträvar jag i nya Cirkör.

Studios, shower och hörsal har ett stort behov av teknik. Här styrs det 
mesta av detta. Två av de höga fackverk som spänner över studios i takhöjd 
går rakt igenom teknikrummet med fyra meters mellanrum. Längst med 
dessa dras de elinstallationer som behövs för att få allt att fungera i taknivå 
under shower och träning.

Undervisningsrummen skiljs åt av 
innerväggar med släpp på vardera sida som 
kan stängas av och öppnas upp med draperier. 
Draperierna tar upp mycket ljud och tillåter 
en viss flexibilitet i rummens avdelning. Längs 
de glasade väggarna finns filtskivor med vilka 
en kan dra för i hälften av fönsterytan. Framför 
dessa är husets ventilation lagt ovan golvhöjd 
och ger längsgående uppvärmda bänkar.  

Gummibetongen som sträcker sig ifrån Alby Centrum 
kommer in i byggnaden och ligger som ett tillåtande golv 
i entré och kafé. I rummets mitt öppnar sig ett atrium 
genom de tre våningsplanen och släpper igenom ljus genom 
glasbetongen som ligger på takterassens mitt, rakt över 
atrium. 
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Jag vill samla ihop cirkusens alla avdelningar, de nyanlända 
innerstadsinstitutionerna samt bjuda in andra grannar ifrån 
området med hög potential för samarbeten.  
Genom att minska de fysiska avstånden som idag består av 
svårtydda stigar, parkeringsplatser och det nordiska ogästvän-
liga klimatet, så vill jag öka chanserna till samarbeten. 
Jag vill minska främlingskapet och göra det lättare att knacka 
på grannens dörr. Jag vill att det ska synas om den är hemma 
eller borta, ledig eller upptagen. Den bykänslan eftersträvar 
jag i nya Cirkör.

Nya Cirkör har utrymme för bl.a. träning, show, administra-
tion och projektutveckling. 
Huset är uppbyggt av flera kubiska volymer som rymmer de 
olika delarna av programmet. De nya aktörerna i byggnaden 
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Nya Cirkör har utrymme för bl.a. träning, show, administration och 
projektutveckling. 

Huset är uppbyggt av flera kubiska volymer som rymmer de olika 
delarna av programmet. De nya aktörerna i byggnaden huserar i de högre 
planen, på så vis passerar de ofta de offentliga delarna och kan reglera när 
de vill göra sig synliga och inbjudande för samarbeten. Byggnaden aspirerar 
på tanken att synlig ibland och osedd ibland, vilket en kan se i de tre 
transparensnivåerna i ytskikten.
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Som byggnadens topp tornar hörsalen upp och ger publiken utsikt över 
Albys vidder som en fond till de artister som uppträder på scenen. 

I den största kuben, på dess högsta nivå, huserar – förutom 
konstnärerna i sina ateljéer – även dansare i sin väl tilltagna danssal där de 
tränar i höjd med trädtopparna.
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