Sydfasad, 1:400

T E A T E R

Ostfasad, 1:400

R O T O N D A
Teater Rotonda är en mycket generell byggnad avsedd för teater, konstutställningar,
café, dans och mycket annat. You name it. Byggnaden är mycket symmetrisk och alla
rum har tillgång till naturligt ljus men kan även mörkläggas helt. Rummen separeras
av dubbla ljudisolerade vikväggar som kan justeras efter behov.
Byggnaden är i sin gestaltning stark inspirerad av klassicistisk arkitektur, inte
minst den strama avskalade 20-talsklassisismen i Sverige men också renässansens
geometriska uppbyggnad. Byggnaden väger med sina ornament upp för de stela
irrationellt rationella plåtfasaderna runtom och ger en varmare mänskligare känsla
till parken.

Från Gustav Adolfs Torg
lockas besökare av den
monumentala byggnaden och
dynamiken som uppstår när den
beskådas i vinkel.

I parken divergerar gång- och
cykelbanan runt byggnaden och
ramar in denna. Entrén mot
parken leder typiskt till
cafét.

Sidan som typiskt används som
café ligger i direkt
anslutning till parken med en
stor altan som kan användas
som uteservering.

Placeringen är vald för att varken skära av torget från parken eller dela parken i
två. Den ger även upphov till en siktlinje från gågatan och en från torget.
När blackboxen mörkläggs för teater täcks fönstren för av stora affischer som både
visar uåpp den aktuella föreställningen och får volymen att läsas som en solid
vilket relaterar till galleriet på äldre teatrar och kommunicerar att det är en
teater. När teatern inte spelar kan affisherna tas ner vilket signalerar till
omgivningen att något nytt är på gång, exempelvis en konstutställning.
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Dagtid uttökas typiskt cafét
till att inkludera rummet
teatern annars använder som
foajé. Vid större
föreställningar kan cafét
användas som sidofoajé.

Vid konstutställningar kan
hela byggnaden öppnas upp
till ett stort rum eller så
kan cafét separeras från
utställningen och fungera
oberoende av denna.
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Eftersom att alla rum både
kan mörkläggas och lysas upp
med naturligt ljus kan de
användas från allt från
konferens och bröllop till
LAN-party och nattklubb.
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Alternativ användning, 1:400
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Plan 1 (Liten föreställning), 1:200
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