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Platsen framför byggnaden, som idag endast består av en parkeringsplats, 
var något jag hade som utgångspunkt för att skapa entrén, där jag även 
hade Centre Pompidou som referensprojekt. En utomhustrappa som leder 
upp till andra våningen och samtidigt fungerar som sittplatser för 
perfomanceuppträdanden �ck således komma in i programmet. Trappan 
vecklar ut sig likt en sol�äder för att fånga upp de förbipasserande och 
leda in besökarna till performanceplatsen. Jag tyckte att en kvalitet med 
byggnaden idag var delvis det slutna intrycket i fasaden medan väl där 
inne så möttes man av den kreativa världen som en stor kontrast. 
Samtidigt ville jag frångå boxformen och låta byggnaden uttrycka något 
expressivt. Det �nns ingen tydlig huvudentré vilket istället uppmuntrar till 
rörelse och upptäckande. Byggnaden har 3 st ingångar – en per enhet. 
Jag vill att upplevelsen av platsen och byggnaden ska variera under 
dagen och att man kan ana att något händer där inne utan att se vad 
förrän man kommer in. Ljusslitsar i fasaden, taket och även ljuskällor i 
trappan gör att byggnaden lyser i mörkret. 
Baksidan av byggnaden utstrålade alltför mycket ”baksida” och den höga 
byggnaden samt norrläget gjorde denna del till en otrivsam miljö, trots 
närheten till naturen och bergssluttningen. Därför valde jag att fylla upp 
denna del samt dra ut en läktare som följer terrängen. Taklutningen är 
heller inte lika vertikal och “avslutande” som tidigare. Mittdelen har en 
trappa som leder upp till plan två och ut i naturen. Passagerna genom 
byggnaden ska vara som en re�ektion av och koppla samman naturen på 
baksidan med naturen på andra sidan sjön. 

Cirkus Cirkörs verksamhet präglas av �exibilitet och föränderlighet…
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..är begrepp som följt med mig på resan genom detta projekt och har kommit 
utifrån platsens förutsättningar samt Cirkörs verksamhet. Projektet �ck 
namnet Ljusband och handlar om hur man kan koppla samman och utveckla 
en cirkusverksamhet genom arkitekturen och den be�ntliga byggnaden. Jag 
valde att bevara skelettet/stommen som fungerar som ett inre bärande 
ramverk för det nya yttre lagret som fungerar som ett klimatskal samt består 
av band med solceller. Dessa takband varierar i höjd genom tillagda 
stålfackverk och har förskjutningar beroende på takhöjd. De är anpassade 
efter terräng och har ljusinsläpp i slitsarna. Slitsarna består av kanalplast och 
�nns endast i östlig och västlig riktning för att undvika den starkaste 
solinstrålningen från söder. Ljus är en fråga som varit viktig att hantera i ett 
projekt av detta slag. Byggnadens placering och den taklutning jag valt 
lämpar sig väldigt bra för solceller och leder till långsiktig ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Konstruktionen ska samspela med cirkusverksamheten 
och de tillagda fackverken samt höjningen i tak tillåter just detta och har varit 
en central fråga i detta projekt. Jag ville ha takkonstruktionen synlig och att 
den ger ett lätt uttryck, kanske att liknas vid ett cirkustält som spänns upp 
med vajrar…

Indelningen av banden följer avståndet mellan varannan av de be�ntliga 
pelarna, med totalt 7 st band varav ett smalare (dessa syns även i 
förskjutningarna). Dessa är i sin tur indelade i tre enheter (från mer 
o�entligt med repetitionssalen till mittendelen med studios samt den mer 
privata träningsdelen som också har en koppling till kontoren) som ska 
kunna skärmas av. Väggarna består av skjutpartier för att kunna variera 
användningen av rummen. Delarna ska kunna separeras från varandra 
men siktlinjer kopplar samman dessa liksom den gemensam foajédelen. 
Installationsväggen som skär igenom alla tre enheter rymmer 
installationer och fungerar även som informationsvägg med belysning i 
foajén. Genom slussar förs man vidare in genom byggnaden vilka även 
förstärker kopplingen med naturen på baksidan. Jag valde att ta hela 
byggnaden i anspråk eftersom Subtopias verksamhet ständigt utvecklas 
och växer samt p.g.a. att det i dagsläget inte �nns någon koppling till den 
be�ntliga verksamheten. Höjt i tak lämpar sig för cirkusverksamheten och 
man möjliggör samtidigt tillbyggnad av �era plan i framtiden. 
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