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KULTUR I LUND

“De senaste decennierna har städerna Lund, Malmö och 
Köpenhamn, vuxit allt mer samman. En av följderna har blivit 
att mycket av det kulturliv som förut fanns i Lund har fl yttat till 
Malmö, där förutsättningarna är bättre [...] Under fl iken “Kultur 
och nöje” ser jag att kulturutbudet faktiskt är större än ryktet 
gör gällande. Men kulturen verkar inte ha någon framskjuten 
position. Som att Lund vore den sista utposten i Sverige där 
man ännu inte hoppat på trenden att marknadsföra sig med 
kultur.”

(Julia Svensson, reportage i tidsskriften Arkitektur, nr. 3, 2013)

”I Lund saknar jag diskursen och gemensamheten som 
fi nns kring det kreativa Malmö. Lund är en delad stad. På 
universitetet anordnas många evenemang, men dit kommer 
ingen utomstående. I övriga stan, på biblioteket, kommer det 
bara folk som är 70+.”

(Oline Stig, i tidskriften Arkitektur, nr. 3, 2013)

VISION  -  “KULT är en plattform som kan skapa en grogrund för ett rikt, kreativt och 
inkluderande kulturliv i Lund.” 

Lund är en stad som är i behov av kulturella mötesplatser som verkar gränsöverskridande. Idag är det 
brist på forum som riktar sig till olika grupper och uppmuntrar till olika typer av kulturella verksamheter. 
Som i andra städer är det dessutom ständig brist på offentliga platser med ickekommersiellt fokus. 
Denna problemformulering ligger till grund för programmet bakom KULT, Lunds nya kulturhus.

MÅL

-  En offentlig byggnad som är öppen och tillgänglig för alla. 

-  En plats som är fl exibel och utnyttjas av olika typer av verksamheter och under olika tider på dygnet.

-  En byggnad som kopplar samman olika befi ntliga stadsrum och tar ansvar för att nya kvalitativa och 
   attraktiva offentliga rum skapas i sin omgivning.

-  En lekfull byggnad som tar emot staden och väcker nyfi kenhet samt inspirerar till kreativt tänkande. 

-  En självsker byggnad som bidrar till att skapa en ny kulturell identitet till staden.

INSPIRATION

MODERNA MUSEET, MALMO HALF MOON THEATRE, LONDON

RUM ETT, DUNKERS KULTURHUS MILLER OUTDOOR THEATRE HASSE & TAGE
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PLAN 2 - FOAJÉ, SERVERING, BRO, BLACKBOX

PLAN 3 - KONTOR, LOGER, GREENROOM

PLAN 1 - ENTRÉ, FOAJÉ, LASTZON, CAFÉ, BILJETTKASSA, BLACKBOX

PLAN 0 - VERKSTAD, ÖVNINGSRUM, KOSTYM, FÖRRÅD, KYLRUM
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Planen utgår från ett grid som vridits 25 grader från det befi ntliga. Detta gör det 
möjligt för scenen att öppnas även mot parken och utnyttja denna som gradäng. 
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SEKTION CC

 PLAN

En fl exibel planlösning, både interiört och exteriört, tillåter samma ytor att 
ha fl era olika funktioner. Detta skapar en territoriell komplexitet som gynnar 
en aktiv och social miljo som bidrar till att skapa mötesplatser och attraktiva 
offentliga rum både inomhus och utomhus. 

Däremot fi nns det partier av glas integrerade i markbeläggningen som gör 
det möjligt för förbipasserande att smygtitta ner i replokalen under markytan. 
Kopplingen till biblioteksbyggnaden gör det enkelt for bibliotekets verksamhet 
att växa in i kulturhuset. Detta öppnar även upp kulturhuset for en annan typ 
av verksamhet och krets av besökare. Kulturhuset blir på så sätt aktivt på 
både dagtid och kvällstid. Restaurangen i foajén är tänkt att vara öppen även 
på dagtid när det inte pågår föreställningar. Den har även en takeawaylucka 
på den östra sidan ut mot gaturummet mellan kulturhuset och biblioteket. 

Foajén är kombinerad med lastzonen som även kan fungera som spontan 
scen. Den generösa trappan har avsatser som kan fungera som sittplatser 
som vänder sig mot lastbryggan/scenen. 

En “ljusbox” som är uppglasad mot trädgården, i byggnadens norra del, kan 
användas både av serveringen och kulturhusets andra aktiviteter. Här bildas 
ett lite mindre avskiljt rum som kan användas för möten & workshops m.m. 
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Huvudscenen består av en Blackbox som kan byggas om och användas på 
olika sätt. Det fi nns ingångar från olika håll och från olika plan. Gradäng och 
scen kan varieras enkelt tack vare en hiss som fi nns inbyggd i golvet och 
leder ner till källaren där det fi nns förråd och verksta. Boxen kan på så sätt 
anpassas efter föreställningen istället för tvärt om. Konceptet ger ensemblen 
möjlighet att fritt utforma sin föreställning och skapa ett  unikt upplägg för 
varje ny föreställning. Körbås för ljud och ljus, i två motsatta hörn, optimerar 
fl exibiliteten. I taket fi nns ett monteringsgrid som används för ljussättning 
och upphängning av dekor.  
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MATERIAL & UTTRYCK
Byggnaden bärs upp av en stålkonstruktion samt 
bärande väggelement i betong. 
Fasaden är huvudsakligen täckt av ett system av 
plåtskivor av varierande karaktär som varvas med helt 
uppglasade partier. Närmst Blackboxen är fasaden 
heltäckande för att skydda scenen från oönskat 
solljus. I takt med rörelsen längs med byggnaden 
mot gatan blir fasaden mer och mer transparent med 
allt fl er perforerade plåtelement. Närmst gaturummet 
är fasaden nästan helt uppglasad. Byggnaden går 
på så sätt från extrovert till introvert både interiört, 
funktionsmässigt, och exteriört i fasadens gestaltning.

Materialen är även valda med tanke på de omgivande 
byggnaderna. Fasaden är tänkt att smälta in i miljön 
samtidigt som den har ett eget formspråk och en egen 
identitet. De stående plåtpanelerna tar upp rytmen 
från biblioteksbyggnaden. Plåten är även tänkt att 
refl ektera sin omgivning och på så sätt ge ett livfullt 
uttryck som förändras kontinuerligt. 
Mönster i den perorerade plåten är hämtade från 
naturen och är tänkta att knyta an till parken och 
samtidigt ge blackboxen ett dramatiskt uttryck. 

Platsen framför biblioteket knyts samman med 
den framför kulturhuset, för att skapa en enda 
stor gemensam yta. Platsen är tänkt att kunna 
husera fl era olika funktioner såsom uteservering, 
marknadsplats och utställningsyta. Förplatsen har 
fått möjlighet till detta med ett rutnätsystem av 
golvfästen som gör det möjligt att bygga upp tillfälliga 
väggar och marknadsstånd på platsen. 

Förplatsens markbeläggning i betong fortsätter 
vidare in i byggnaden för att skapa en självklar 
kontakt mellan ute och inne, samt för att underlätta 
rörelsen in i byggnaden. Öppen dagvattenhantering 
som sträcker sig från parken till bibliotekets förplats 
ger platsen en ytterligare dimension.  

MÖNSTERBILDER

Plåtskivorna i fasaden kan få olika mönster med hjälp 
av perforering. Hän används motiv som knyter an till 
den skånska naturen. 

VY FRÅN GATAN VY FRÅN PARKEN


