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S T A D S B I B L I O T E K E T

fasad från syd

tvärsektion A-AEntrén till teatern och restaurangen

situationsplan

Skåne Lund Sankt Petri Kyrkogata

TEATERPARK
Teater+Park=

Rörelsemönster idag 
mellan Stadsbib-
liotekets framsida 
och Löwengrenska 
trädgården.

Teaterparken är mitt resultat av vårens projekt 
där vi under fyra veckor ritade en teater i kvart-
eret Sankt Peter i Lund. Teatern skulle rymma 
omkring 200 besökare och alla funktioner som 
en teater behöver skulle finnas med. Utöver 
detta skulle ytterligare en allmännyttig lokal ri-
tas och viktigast (och svårast) av allt var att göra 
Löwengrenska trädgården till en trevlig och 
trygg plats trots att entrén till den blockerats av 
en stor byggnad.

Min teater kopplar samman Löwengrenska 
trädgården med stadsbibliotekets offentliga 
rum genom att lyfta upp parken på huset. Ett 
nytt rörelsemönster skapas av den gångväg 
som leder upp på teaterparken via den stora 
entrétrappan och slingrar sig sedan över taken 
för att sedan förena sig med den gamla del-
en av parken på bottenplan. Min förhoppning 
är att denna gröna kulle kan fungera som en 
efterlängtad höjdskillnad i en annars platt stad. 
Barn kan använda backen till att åka pulka på 
vintern och joggare kan träna backträning. 

Någon kanske vill komma upp en bit och spana 
ner på stadslivet medan andra kanske vill ta 
en smygtitt in i teaterfoajén under sin dagliga 
promenad.

I bottenplan ut mot Sankt Petri Kyrkogata har jag 
ritat ett galleri som fungerar som en fristående 
allmännyttig verksamhet. Galleriet och teatern 
har sina inlast mellan sig och genom att plac-
era inlastet där kan riktigt stora lastbilar serva 
de båda verksamheterna utan att störa stad-
slivet. Utrymmet mellan huskropparna rymmer 
också sopcontainrar och enstaka parkering-
splatser. På detta sätt har jag gömt byggnadens 
baksida på dess insida.

Teaterns foajé är också en restaurang och bar 
som är fristående från teaterverksamheten och 
hit är gäster välkomna även då ingen föreställn-
ing spelas. Fasaden består av limträbalkar som 
böljar runt byggnaden och mellan dessa är sto-
ra glasade ytor som skyddas från solen av det 
överhängande taket och de sneda väggarna.

De två kropparna 
sammanbinds med 
ett transportstråk.

Det platskrävande 
inlastet placeras i 
mitten av byggnaden 
och på så sätt skapas 
ingen ful baksida.

Parken lyfts upp på 
teatern och bidrar till 
fler rörelsemöjligheter.
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längdsektion B-B
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Fasad från öst


