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En biograf til et fremtidigt Kiruna
I det nordlige Sverige ligger Kiruna; en by sammensat af mange fortællinger. Den tidligere
samerby præges i høj grad af den dominerende minedrift, hvis ekspansion medfører at store dele
af byen i dag må omstruktureres. Kirunas fremtid er derfor tilrettelagt efter en masterplan, der
skal sikre jernudvindingens fremdrift og bane vejen for en ny, moderne by.
Med UTOPIA ønsker vi at stille spørgsmålstegn ved denne byudvikling og give et nyt bud på,
hvordan vi tilgår fremtidig arkitektur. En arkitektur der sætter nostalgi, tid og den individuelle,
sanselige oplevelse på dagsordenen.
Arkitekturen skal aktivere og kræve en fysisk og mental tilstedeværelse af den besøgende. Et
aspekt som vi desværre mener ofte bliver tilsidesat i større byggeprojekter.
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Biografen som program er et sted, hvor man kan leve sig ind i et andet
univers. Denne oplevelse vil vi gerne fremhæve og sanseliggøre gennem en
leg med scenografi og forløb.
Indgangen til UTOPIA ligger gemt i en eksisterende arbejdshal i
industrikvarteret mellem Kirunas gamle og nye centrum. Bagerst i hallen
finder man foyeren, som i udtrykket refererer tilbage til ældre, kendetegnende
kirunesiske træbyggerier.
Fra foyerens patchworkede univers finder man nedgangen, der fører den
besøgende på en lang underjordisk strækning hen til biografen, der graver
sig ind i en eksisterende bakke på den anden side af vejen. Undervejs på
distancen transformerer materialitet og rumligt forløb sig, snævrer sig ind
for at udvides igen, og markerer overgangen til en anden verden. Som at
falde ned i kaninhullet, bliver overgangen fysisk manifesteret og ender i
biografens garderobe, hvorfra man endeligt lægger sit overtøj for at træde ind
i biografens univers.

aksonometri af foyer og underjordisk gang

skitser: at bygge sig ind i noget eksisterende

Efter oplevelsen af den kompakte garderobe, møder man et stort, underjordisk
opholdsrum. Her findes de klassiske biograffunktioner såsom kiosk og toiletter
til før og under filmvisningen. Rummet skal opfordre til en (måske nostalgisk)
længerevarende tilgang til underholdning med fokus på indlevelse og oplevelse.
Fra opholdsrummet kan man tilgå biografens to sale; den lille og den store sal.
Den lille sal er inspireret af det klassiske græske teater. Ved indgang kigger man i
retning af Kirunas gamle bycentrum, hvorefter man nedstiger til biografsæderne.
I den store sal opstiger man fra sfærens bund til den kuppelformede biografsal.
Kompressionen heri forløses i mødet af et stort ovalt vindue med udsyn til det nye
bycentrum.
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Efter filmvisningen fastholdes man i det kuraterede, scenografiske forløb og dirigeres tilbage til
garderoben via en anden udvej. Gangen opleves nu med ”modsat fortegn”, idet de arkitektoniske
greb opleves bagfra, og distancen bliver en katalysator for den efterfølgende samtale om
oplevelsen.
I stedet for at fortættes, forløser gangen sig nu i en gradvis opstigning til en særskilt udgang, der
leder den besøgende udenfor. Dette skal give sensationen af fysisk og mentalt at komme ud et nyt
sted.
Projektet UTOPIA er en kommentar til nutidens måde at tilgå både underholdning og arkitektur –
en konsumering der bliver hurtigere og mindre sanselig. Arkitekturen i sig selv er en oplevelse, der
gerne må kræve mere opmærksomhed og tilstedeværelse. Biografen til et fremtidigt Kiruna giver
et andet bud på, hvordan vi kan bruge arkitektur som et aktivt greb til at fortælle vores historier.
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