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Uppgi  en var a   rita en opera för e   collage som även skulle fungera för andra 
typer av uppträdanden och seminarier och inte bara vända sig  ll studenter utan 
även  ll allmänheten. Projektet var en tävlingsuppgi   som uppmuntrar  ll a   an-
vända kunskap om akus  k och ljudisolering i gestaltningen av de delar där akus-
 ska krav är av stor betydelse.      

Operahuset hade  lldelats en tomt i Monteral vid en korsning mellan två huvud-
gator och med både fl ygled över sig och motorväg i närheten ställdes höga ljud-
krav.

LE RIDEAU PROJEKTUPPGIFT

FOKUS

I arbetet med operan har fokus legat på a   försöka visa upp vad som händer inu  , 
det dagliga arbetet bakom de uppsä  ningar som visas. A   ge möjlighet för in-
blickar för de som passerar förbi gåendes eller med bil, kan väcka intresse hos de 
som aldrig  digare besökt operan. För a   rikta fokus mot de händelser som sker 
inne i byggnaden har fasaden få   en nertonande gestaltning och byggnaden en 
enkel form. Sam  digt har material valts för a   ge en gedigen och elegant klädnad. 









PROCESS - VÄGVAL
Tidiga modeller på byggnadens volym 
och förslag på entréer. I den första 
modellen tyckte vi om a   hörnen 
stack ut och formade naturliga entréer 
där man först går in under byggnaden 
innan man når dess dörr. I den andra 
modellen undersökte vi entrén som 
e   gap som skjuter ut ur byggnaden. 
Vi gillande idén med en tydlig en-
tré och a   man rör sig upp  ll byg-
gnaden och fortsä  er in i byggnaden 
på samma sä  . Men vi lyckades inte 
kombinera de  a gap med en enkel 
form på byggnaden. Vi valde därför a   
fortsä  a jobba med hörn men på en 
mer lugn form av byggnaden. 

Undersökning av fasadens karaktär. I 
de två bilderna längst  ll vänster har 
vi försökt e  erlikna glasteglets kara-
ktär, för a   se hur det upplevs både 
inifrån och u  från. I tredje bilden ville 
vi prova a   sänka öppningen  ll en 
mer mänsklig nivå i entrén. Istället för 
a   ha e   rakt “tungt” hörn provade vi 
olika sä   för a   ge hörnet e   lä  are 
och mer inbjudande u  ryck.

För a   se bra från samtliga platser 
i operasalen är en hästskoform a   
föredra, medan en box-form är bät-
tre ur e   akus  skt perspek  v. Där-
för prövade vi a   blanda dessa två 
former i vår sal, vilket ledde fram  ll 
a   stolarna är placerade i halvcirklar 
medan salen har en rektangulär form. 
Nackdelen var a   vi inte kunde få in 
lika många platser på parke  , vilka 
fi ck fl y  as  ll balkongerna och a   
sista raden placeras något längre bort 
från scen. Den rektangulära formen 
passade också bä  re med resten 
av byggnaden, en liten box inu   en 
större box.

För a   undvika långa korridorer och 
skapa mer rumsliga och spännande 
utrymmen mellan dessa två boxar 
prövade vi a   rotera de iförhållande 
 llvaran. Resultatet visas i tredje 

bilden  ll vänster där vi valde a   pri-
oritera e   större utrymme precis vid 
entrén än vid cafét.  



Jag är ganska nöjd över vårt resultat. Jag tycker a   vi 
på många sä   har uppnå   de idéer vi ha   med oss 
från början dock har våra idéer varit spre  ga ibland 
svåra a   kombinera. Vi hade inget tydligt koncept 
som följde med oss vilket gjorde det svårt för oss a   
kommunicera vårt förslag eff ek  vt, men jag tycker 
a   ju längre vi kom i arbetet desto fl er bitar föll på 
plats. 

Det var ganska svårt när vi  digt fastnade vid e   ma-
terial som glasteglet som har e   fast format och se-
dan jobba vidare med byggnadens form. Jag tror det 
hade varit enklare a   bestämma en formgestaltning 
på bygganden först och sedan leta e  er material 
som u  rycker den form, yta som vi vill förmedla. Jag 
tror också a   vi började jobba med för detaljerade 
idéer om t.ex. “skyl  önstren” för snabbt vilket 
gjorde det svårt när vi hamnade i en slags omvänd 
process där vi gick från det lilla perspek  vet och 
zoomade ut  ll den stora byggnaden istället för tvärs 
om. När beslut inte togs i det stora perspek  vet blev 
det även svårt a   ta beslut på detaljnivå. 

Jag tycker det har varit e   roligt och intressant pro-
jekt med där jag har få   sä  a mig in i hur akus  ken i 
en byggnad fungerar. Även om det har varit svårt a   
sä  a ord på vad som är bra rent akus  skt, det fi nns 
snarare normer för vad man inte skall göra. Men det 
kanske beror på a   vår upplevelse av en konsert, op-
era eller annan föreställning hämtas från fl era sinnen 
vilket gör det  ll en komplex uppgi   a    llfredsställa 
dem alla.

REFLEKTION
Jag blev inte rik  gt nöjd mer vår layout, vi lyckas inte 
kommunicera de y  re materialen och förmedla den 
känsla vi avse   med renderingarna på byggnaden 
u  från och även bilden på green room känns pla  .
Däremot är jag mycket nöjd över de bilder som visar 
interiören. Hur vi har jobbat med a   kunna få en lä   
och op  mis  sk känsla av operasalen när den an-
vänds för föreläsningar och liknade. Salen öppnar sig 
inifrån och ut likt en explosion, vilket även visas bra i 
vår sek  on som blev lyckad men kanske hade vi kun-
nat använda oss av färg för a   ge koppla  ll render-
ingens känsla. En tydligare koppling mellan detaljen 
och sek  onen hade också varit bra i layouten för a   
visa berä  elsen från bilden - sek  onen - detalj och 
tydligare visa belysningen bakom som ger lä  heten.

Jag är mycket nöjd över våra planer, så här i e  er-
hand kan jag verkligen se all de framsteg vi tog varje 
gång vi ritade igenom de en gång  ll. E  er projektet 
var avslutat skrev vi en programskrivning om byg-
gnaden i avseende på den inre miljön, och i den 
utvärderingen fann vi a   vi hade bra med utrymme 
för ven  la  on och rördragning utan a   riskera a   
vibra  oner skulle föras vidare in i operasalen. Vi har 
stora glasytor främst mot nordöst som kan behöva 
solavskärmining, vilket har stor inverkan på gestalt-
ningen och borde därför ritats igenom. Taket lutar 
åt söder vilket är e   bra vädersträck för solpaneler/
solceller som kan reducera energiförbrukningen.

Vi jobbade mycket med a   försöka utny  ja utrym-
met mellan salen och lobby i vår barriär  ll trappor, 
bar mm, men vi hade velat få in fl er funk  oner där. 
Tyvärr gick det inte a   ha toale  er och hiss här då 
de generar för mycket ljud och vibra  oner som lä   
transmi  eras vidare in i operasalen.

Vi hade velat jobba vidare med designen av balkon-
fronter där vi känner a   de inte rik  gt passar ihop 
med salen i övrigt och även ritat mer på enskilda 
rum t.ex. redovisat hur Rehearsal room placeras på 
 ädrar för a   inte ljud och vibra  oner ska transmit-

teras vid dansträningar mm. Vi skulle också vilja rit 
igenom en lösning för ingångar och vad som händer i 
operasalens hörn.

Till vänster: Agora Theatre, Nederländerna, som vi inspirerades av under 
u  ormningen av vår operasal.

Ovanför: Modell under utvecklingen av vår operasal, då solen en e  ermid-
dag lyste genom limfogarna fi ck vi vår vision.


