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PINGHE BIBLIOTEATER
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Pinghe biblioteater er OPENs nye bibliotek og teater i Shanghai og kjernen i OPENs
nyeste prosjekt – 'Skolen som landsby' – Shanghai Qingpu Pinghe International School.
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Et bibliotek, et teater og en black box,
sammenvevd som et kinesisk puslespill,
utgjør denne spesielle bygningen. Noen
kaller den ‘blåhvalen’, mens andre får
assosiasjoner til passasjerskip. Med sin
egenartede form og flytende romforløp
skal biblioteatret motivere til flid og
studier og oppmuntre til streiftog på
kunnskapens hav.
Biblioteateret ligger i et hjørne av
'skolelandsbyen', like ved et kryss der en
motorvei og en gammel kanal møtes. Det
skrånende taket med spisse skylights, de
maritime runde vinduene og den iøynefallende blåfargen gjør inntrykk på forbipasserende.
Da vi mottok det omfattende alt-iett-programmet til en ny skole for 2000
elever i alderen tre til atten år, var vår
umiddelbare reaksjon hvor skrekkelig
det ville være for et barn å tilbringe så
mange år i én bygning. Vi bestemte oss
for å bryte med den nåværende skole-
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Byggherre: Shanghai Tixue Education and Technology Co., Ltd.
Arkitekt: OPEN Architecture
Lokal samarbeidspartner: S hanghai Yuangou Architects and C onsultants
Program: 500 sitteplasser i teater, 150 sitteplasser i black box, b ibliotek og kafé
Areal:
5.372 m 2
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som-megastruktur-trenden. I stedet ble
det opprinnelige programmet dekonstruert
og gruppert i mange mindre, egenartede
bygninger, som danner en landsby
lignende campus.
Unionen mellom bibliotek og teater har
sitt utspring i vår tro på at både intensiv
lesing og tenking og det å uttrykke seg
gjennom å opptre burde være nøkkelkomponenter i all utdanning. Isteden blir dette
ofte neglisjert i testdrevne utdanningssystemer.
Det var disse to programmene med
sine respektive krav til fysisk utforming
som til syvende og sist inspirerte designet.

Over og under
Proscenium-teatret med black box krever
minst naturlig lys og mest lydisolasjon,
og ble derfor plassert nederst, sentralt i
bygningen, mens biblioteket ligger i den
øvre delen. Ulike leserom ligger som perler på en snor som stiger og synker i takt

med høyden på teatervolumene under,
og skaper således en terrassert romlig sekvens som kulminerer i et sentralt
leseområde omgitt av bøker og lys.

Innadvendt og utadvendt
Opplevelsen av å lese er innadvendt og
høyst personlig. For leserne, fra småbarnsalder til unge voksne, ble det utformet en rekke komfortable lesesoner av
ulik karakter, og med ulike kvaliteter. En
nedsenket takhage gir barna frisk luft og
utendørs leserom når været tillater det.
I mosetning til lesing er det å opptre
på teater utadvendt og nervepirrende.
Hovedinngangen til teatret er lagt der
hvor bygningen er kuttet diagonalt og
åpner seg – teatralsk. Sammenstillingen
av varme trepaneler og dype blå vegger
skaper et visuelt stimulerende auditorium. Kafeen i første etasje spiller også
en viktig rolle. På vanlige skoledager kan
foreldre som venter på å hente barna sine
lese og sosialisere her.

Lys har vært avgjørende for utformingen
av biblioteket. Det oppfyller ikke bare
funksjonelle behov, men gir også rommene sin form og fyller dem med musikalsk rytme. Sjenerøse takvinduer på den
skrå takflaten bringer filtrert lys til det
sentrale leseområdet. Et gigantisk oculus,
et øye som bringer lys ned fra taket,
lyser opp rommets senter på en nærmest
spirituell måte og gir en følelsesladet
stemning. I teatret derimot, unngås naturlig lys helt, og det er lagt mye arbeid i
utformingen av den kunstige belysningen.

På mange måter oppfattes biloteateret
som et kultursenter ikke bare for skolen,
men også for lokalsamfunnet. Bygningen
er plassert nær sekundærinngangen til
campus, slik at den kan brukes fritt, uten
å forstyrre driften av campus. Vårt håp er
at biblioteateret vil bli en sosial energiinnsprøytning som også omfatter foreldre
og lokalsamfunn.
Kilde: v2com
og arkitekten, www.openarch.com

