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EN DAG KOM ETT BREV från Arts University 
Bournemouth på posten till Cook Robotham 
Archi tectural Bureau Ltd eller CRAB Studio, 
som den oftare kallas. Kontorets ena ägare Sir 
Peter Cook, tillika alumn på skolan, fick frågan 
om de ville rita en ny teckningsateljé.
 – De ville ha en byggnad som kunde användas 
av alla fakulteter och som också kunde hylla och 
upprätthålla traditionen att teckna för hand. Den 
har används flitigt sedan öppningen i februari i 
år, säger Sir Peter Cook, chef och en av grundarna 
av arkitektkontoret CRAB Studio som han driver 
tillsammans med Gavin Robotham.
 I mars stod ateljén klar och sägs vara den 
första dedikerade teckningsateljén som byggts 
på hundra år i Storbritannien. Royal Institute of 
British Architecture (RIBA) har kallat den ”en 
byggnad som passar sitt syfte perfekt; en plats för 
teckning som bjuder in till att teckna.” Projektet 
fick i år utmärkelse både i RIBA National Award 
och RIBA South West Award.
 Utsidan är blå och insidan är helt vit. Där det 
yttre är busigt och oförutsägbart är det inre lugnt, 
avskalat och format runt naturliga ljusinsläpp.
 – Det hade kunnat bli en box med naturligt 
ljus från norr, men faktum är att jag ville att det 

skulle vara lite fräckt. Den grundläggande formen 
kom på ungefär en dag.
 Med papper och penna skissade han dimen-
sionerna. Det huvudsakliga ljusinsläppet kommer 
från ett 30 kvadratmeter stort cyklopliknande 
fönster. Till det adderades ett extra överfönster för 
att öka ljuset längre bak i lokalen och totalt finns 
fyra naturliga ljuskällor, inklusive en entrédörr i 
glas och ett långsmalt ljusinsläpp under en bänk 
längs ena sidan.
 – Att basera det på stora fönster är inte taget 
ur luften. Det är inget originellt, om du har en 
ateljé så vänder du den mot norr. Men jag lutade 
fönstret och höjde upp det från golvet ovanför 
huvudhöjd. Det ska inte finnas några distrak-
tioner, det enda du ser är tallarna. Det funkar 
väldigt bra och dessutom är just tallarna typiska 
för Bournemouth.
 Just att inte skapa distraktioner på insidan var 
något som Sir Peter jobbade löpande med. Han 
beskriver det som lite av en utmaning att hela tiden 
gå tillbaka till det enkla och lugna, eftersom det 
lätt vill adderas detaljer i processen. Själva inner-
skalet är gjort av glasfiberförstärkt gips vilket ger 
möjlighet att helt spegla utsidans böljande form.
 Till en början tänkte de göra utsidan i trä 

och zink. Men när de fick upp ögonen för ett 
holländskt företag som gör byggnader helt i stål 
fastnade de för det sömlösa uttrycket. Konstruk-
tionen byggdes upp som en fullskalig modell 
på ett skeppsvarv i norra Tyskland innan den 
monterades ner och kördes på lastbil till England. 
Ytterskalet består av 17 stålpaneler i en monoco-
que-konstruktion som svetsats ihop till en helhet. 
 – Det är kul att det ser ut som att den landat 
från någonstans. Det är andra gången jag gör 
en sådan byggnad, den första är Kunsthaus i 
Graz som alla tyckte såg ut som att den var från 
rymden. På ett sätt är det här den yngre kusinen, 
det är en annan konstruktion men den är också 
blå, säger han och medger att han har en särskild 
kärlek till färgen.
 Sir Peter säger att hans arbete ibland provo-
cerar och erkänner i samma veva att han stör sig 
på tråkiga byggnader, något som han tycker att 
det byggs en hel del av just nu. Men det är nästan 
omöjligt att inte dra på smilbanden när man ser 
Drawing Studios blå siluett titta fram på campus.
 – Vi vet från Graz att folk ibland är skeptiska 
i början, men sedan gillar de den. Nu finns bygg-
naden på frimärken och allt möjligt. Det här är 
Bournemouths version.

Något har landat bland tallarna vid Arts University Bournemouth på 
den engelska sydkusten. Den blå skapelsen ser ut att vara från yttre  

rymden, men är i själva verket CRAB Studios nya ateljé för konstskolan. 

Text Ellinor Thunberg
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Adress Poole, Dorset, Storbritannien 
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Uppdragsgivare Arts University Bournemouth 
Yta 170 kvadratmeter 
Färdigställt 2016 
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På resa 
i historien
Arkitekt De Matos Ryan 

Projekt York Theatre Royal 
Foto Hufton + Crow 
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DEN KUNGLIGA TEATERN i York har byggts om 
i flera omgångar sedan starten 1744 och på 
1960-talet tillkom en ny del av arkitekten Patrick 
Gwynne. Med besöksupplevelsen i fokus har  
De Matos Ryan gjort en rad genomtänka föränd-
ringar både i de publika ytorna och salongen.
 – Mycket har handlat om att nysta upp de för-
ändringar som stegvis lagts på. Teatern har aldrig 
fått en chans att verkligen planeras om eftersom 
varje ny generation bara har adderat ett nytt steg 
i utvecklingen. En av våra avsikter var att befästa, 
rationalisera och omorganisera ytorna så att allt 
fungerar bättre tillsammans, säger Angus Morrogh-
Ryan, en av två chefer på De Matos Ryan.
 De var beredda på att hitta arkeologiska fynd 
från Yorks största medeltida sjukhus under golvet 
i salongen, men de visste inte vilken guldgruva 
det skulle vara.
 – Vi antog att de bara skulle ha byggt ovanpå 
det medeltida utan så mycket omtanke om grun-
den. Men de hade lämnat allt precis som det var 
och lagren av jord mellan väggarna var helt intakta.
 Den nya pusselbiten i Yorks historia utfors-
kades av arkeologer och fördröjde projektet med 
ungefär ett halvår, men i april 2016 stod teatern 
åter klar.
 Publikupplevelsen i salongen var då förbättrad 
och mer enhetlig genom att platserna på parkett 
lyfts upp i lutning för att möta balkongerna.  
Något som också underlättade det kritiska ögon-
blick när alla snabbt ska hitta sin plats.
 – Genom att lyfta sittplatserna upp mot 
balkongen frigjorde vi en yta som lät oss föra 
besökare in i ett utrymme under salongen och 

koppla ihop höger och vänster sida på ett mer 
sammanhängande sätt. Det var troligen den mest 
betydande förändringen i byggnaden, eftersom 
det öppnade upp flödena. 
 En annan stor förändring är den numera 
inglasade viktorianska pelargången på framsidan 
som blivit ett inbjudande skyltfönster med kafé 
och bar. Tidigare fick pelargången mest tjäna som 
utökad busshållplats, men nu hoppas de locka 
fler folk in i lokalen om så bara för att ta en kopp 
te. Men en bra foajé har också en uppgift att för-
bereda teaterbesökaren.
 – Vi har alla upplevt känslan av att vara sen 
till en teater. Du vill lämna jackan, hittar inte 
dina vänner och var hämtar du din biljett? Alla 
de här sakerna är stressande. När du stiger in i 
salongen är frågan: Är du redo att svepas i väg? 
Vi bestämde att ett av våra huvudmål skulle vara 
att göra dig så redo som möjligt för vad som ska 
hända i salongen.
 En annan viktig del av upplevelsen är enligt 
Angus att fånga upp publiken efteråt, något som 
kan vara en utmaning eftersom det finns mycket 
att välja på.
 – I det ögonblick du lämnar byggnaden, kliver 
ut i en kall kväll och går på bussen så har du tap-
pat lite av upplevelsen.
 Tidigt i arbetet hittades ett gammalt arkiv 
med ritningar som förvarats i en saltgruva i Che-
sire. Ritningarna var till stor hjälp för att nysta i 
de många olika tidsepoker som finns represente-
rade på teatern.
 – Vi digitaliserade dem och lade dem ovanpå 
varandra för att skapa ett slags pussel … Om vi 

hittade en medeltida vägg så lät vi den vara synlig 
i den nya arkitekturen för att hylla den. Men 
mycket är fortfarande under och inuti; vi kunde 
inte ta ner allt eftersom så många tidsperioder är 
byggda utanpå.
 Men projektet var inte bara en historielektion. 
Patrick Gwynnes tillbyggnad som i dag har blivit 
en renodlad bistro och teaterbar krävde ett annat 
arbetssätt.
 – Vi skalade av byggnaden från 1967 för att få 
den tillbaka till sin 60-talsessens, utan att gå hela 
vägen tillbaka. Vi tittade på designtanken om hur 
det skulle användas och vara belyst, vilket har 
hjälpt oss att forma framtiden. 
 Patrick Gwynne, känd för att ha gjort 
Serpentine Café i London, använde nyskapande 
valv, former och material för att skapa en elegant 
tillbyggnad. Den hade bland annat ett glasfiber-
tak med belysning, som tyvärr gav upp strax efter 
invigningen. I stället fanns där nu andra lampor 
som inte riktigt passade in.
 – Det var en enkel sak för oss att återställa. 
Vi tog bort de lampor som inte var original och 
satte ordentlig belysning i taket som var närmare 
originaltanken.
 Angus är stolt över att ha varit en del i ett 
ovanligt projekt.
 – Det har varit ett privilegium att få jobba 
med projektet. Jag skulle kunna prata hela dagen. 
Vi är del av en historia som bara händer var fem-
tionde till sjuttionde år och nu har vi gjort teatern 
redo för framtiden.

York Theatre Royal har 270 år av historia innanför väggarna.  
Nu har teatern fått ett omsorgsfullt ansiktslyft av arkitekterna på  

De Matos Ryan och är redo att möta framtiden. 

Text Ellinor Thunberg
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1. Main Entrance  
2. Colonnade  
3. Foyer  
4. Box Office 
5. Cloakroom  
6. Cafe  
7. Restaurant  
8. Main Auditorium  
9. Modular Stage 
10. Studio Theatre  
11. Keregan Events Space  
12. WCs 
13. Platform Lift  
14. Staff Entrance  
15. Get In  
16. Wing Dock  
17. Workshop  
18. Kitchen  
19. Offices / Back of House  
20. Plant / Technical Room

� � � �
�

�

��

�
�

�

��

��

��

��

��

��

0 1 2 3 4 5 10

1. Colonnade  
2. Mediaeval Wall  
3. Foyer  
4. Stalls  
5. Modular Stalls Platforms / Orchestra Pit  
6. Stage  
7. Under-Stage  
8. Dress Circle  
9. Upper Circle  
10. Gallery  
11. Control Room  
12. Plant Room  
13. Grid



160  RUM DEC/16

JORDEN RUNT



RUM DEC/16  161  

JORDEN RUNT



162  RUM DEC/16

JORDEN RUNT

Kategori Teater 
Projekt York Theatre Royal 
Adress York, Storbritannien 
Arkitekt De Matos Ryan 
Yta 3 213 kvadratmeter 
Färdigställt 2016 



Ett skulpturalt 
välkomnande

Arkitekt Marks Barfield Architects 

Projekt Greenwich Gateway Pavilions 
Foto Timothy Soar/ Julia Barfield  
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DEN FÖRSTA TANKEN var egentligen kort och 
gott ett showroom som skulle marknadsföra det 
nya området. Men strax efter att Marks Barfield 
Architects fick uppdraget togs projektet över av 
företaget Knight Dragon, vilket gav en brief med 
större svängrum att skapa något spektakulärt.
 – De hade en mycket mer ambitiös idé för 
byggnaden och ville verkligen att den skulle  
sätta tonen för kvaliteten på det område de vill 
skapa, säger Julia Barfield, ena halvan av Marks 
Barfield Architects. 
 Med ett uppdrag att lämna avtryck för 
framtiden blickade arkitekterna bakåt i områdets 
historia, men resultatet blev något helt nytt. Två 
glaspaviljonger med varierande genomskinlig-
het, sammankopplade med ett drygt 80 meter 
långt tak kantat av patinerad mässing. Här finns 
nu bland annat restaurang, bio, galleri, kontor, 
visningslägenheter och takterrass. 
 Londonkontoret Marks Barfield Architects är 
tidigare bland annat kända för att ha ritat land-
märket London Eye.
 – Det här är något annorlunda, men den 
gemensamma nämnaren är en approach som 
försöker maximera möjligheterna genom att förstå 
platsen, dess historia och vad som är möjligt, 
berättar Julia.

 Stadsdelen Greenwich ligger i östra London, 
vid Themsens södra flodstrand. Här finns ett 
tydligt maritim arv med exempelvis klipper-
skeppet Cutty Sark som seglade till Kina. Halvön 
Greenwich Peninsula sträcker sig norrut omsnirk-
lad av floden och inom ett par år är tanken att det 
ska vara en helt ny stadsdel med bostäder, skolor, 
restauranger och mycket mer. 
 När arkitekterna plockade upp pennan utgick 
de från de få saker som redan fanns i området: den 
närbelägna O2 Arena och torget Peninsula Square 
vid tunnelbane stationen North Greenwich.
 – Vi försökte plocka upp ledtrådar där vi 
kunde, så att det känns inbäddat och växer ur det 
som redan finns där snarare än att det landar från 
yttre rymden.
 Torget visade redan linjerna longitud och 
latitud, en flirt med det maritima arvet, och O2 
Arena med sin runda form har också plockats upp i 
paviljongens lätt svängda tak som ringar på vatten.
 Kundens önskemål var att byggnaden skulle 
ha hög synlighet för den som kommer upp från 
tunnelbanan, att rama in torget och skapa en 
välkomnande entré söderut där den mesta av 
utvecklingen kommer att ske. 
 Julia berättar att idén med två byggnader 
och ett sammanlänkat tak kom eftersom de ville 

öppna upp även för utomhusaktiviteter och  
marknader.
 Mönstret är i taket är inspirerat av magnetism 
och återkopplar också till det maritima Greenwich.
 – Innan sjömän hade kompasser använde de 
magnetit som naturliga magneter. De använde 
det för att navigera och därifrån vi fick idén till 
mönstret på taket som knyter ihop alltihop.
 Men området har också ett industriellt arv och 
med det i åtanke används material som mässing, 
koppar, stål, betong och glas flitigt i byggnaden. 
När det gäller glas så varieras transparens och 
reflektion för att locka in förbipasserande, men 
också ge insynsskydd och spegla omgivningarna 
beroende på från vilket håll du ser byggnaden.
 Interiören på bottenvåningen är uppbyggd 
kring en iögonfallande trä- och aluminiumtrappa. 
Senare kom även designern Tom Dixon in i 
bilden och gjorde receptionsdisk, belysning och 
interiören i restaurangen. Hela processen gick 
snabbt – med bara 18 månader från start till slut.
 – Jag tycker att strategin vi utvecklade spe-
cifikt för den här byggnaden och platsen, med 
två paviljonger och ett tak, funkar väldigt bra. 
Vi försöker alltid tänka nytt och även om vi ser 
tillbaka på andra exempel så tolkar vi dem på ett 
lite annorlunda sätt, lämpligt för det vi gör.

Greenwich Peninsula växer så det knakar. Visionen är en helt ny  
stadsdel med runt 15 000 bostäder. Greenwich Gateway Pavilions av 

Marks Barfield Architects är den första nya byggnaden på plats.

Text Ellinor Thunberg
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Kategori Paviljong 
Projekt Greenwich Gateway Pavilions 
Adress Greenwich Peninsula, Storbritannien 
Arkitekt Marks Barfield Architects 
Yta 2 648 kvadratmeter 
Färdigställt 2014 
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