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Nordisk Lyspris gik til Skuespilhuset
Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus modtog Nordisk Lyspris for en belysning,
som er både original og eventyrlig
Vinderen af Nordisk Lyspris 2008 blev kåret under Nordlysseminaret i Helsinki torsdag den
2. oktober. Prisen gik til Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus, som tidligere i år modtog
Den Danske Lyspris. Skuespilhuset tildeles prisen for en belysning, som underbygger
arkitekturen samtidig med at den kommunikerer det specielle liv og den magi, som er
karakteristisk for et teater.
Der var indstillet otte projekter til Nordisk Lyspris, som blev uddelt for femte gang. I år har
juryen for første gang valgt også at give en hædrende omtale. Den går til
lysinstallationerne TEMPO i Husnes i Norge.
Det er tredje gang, at prisen går til et dansk projekt. Lysprojektet omkring Århus Å modtog
prisen i 2000 og Metroen i København modtog prisen i 2004.
Et eventyrligt teaterlys
Skuespilhuset er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg, som har skabt
belysningen i et tæt samarbejde med lysdesigneren Jesper Kongshaug.
Huset består af fire stærke elementer: En base med teatersalene, en
udendørspromenade, en svævende overetage for teatrets ansatte og et scenetårn.
Belysningsprojektet er meget gennemtænkt i forhold til stemninger og oplevelser. Foyeren
er et godt eksempel på, hvordan lyset kan være med til at understøtte de arkitektoniske
visioner. Én af arkitekternes konceptuelle idéer er, at foyeren og havnepromenaden skal
opleves som ét, og at den store glasfacade gerne må være usynlig. Lyset i foyeren
stammer overvejende fra fiberlys i form af lianer, der hænger ned fra loftet. Dette lys er
suppleret med højtsiddende teaterarmaturer, som har den fordel, at de kan indstilles
meget præcist. Belysningen efterlader glasfacaden i næsten mørke således, at udsigten til
det mørke havnerum ikke forstyrres af spejlinger.
Om denne løsning siger juryen:
”Brugen af den næsten usynlige fiberbelysning i foyeren er med til at sikre udsynet ved
nattetid, samtidig med at den skaber en stjernehimmel indenfor. Brugen af fokuseret lys,
der skaber små søer af lys i rummet, giver de besøgende en eventyrlig oplevelse, som
matcher bygningens overordnede funktion”.
Teatersal fyldt med magi
Teatersalen er tænkt som en mørk og mystisk grotte, hvor de mørke teglstensvægge har
en forreven karakter. Denne stemning understreges af halogenspots indbygget i gulvet,
som sender lyset op ad væggene. De mange mørke flader i huset er med til at udtrykke
den mystik og magi, som teateret handler om, men de mørke flader stiller samtidigt meget
høje krav til belysningen.

”Det mørke interiør i foyeren, restauranten og på den indskudte etage er som
udgangspunkt svært at belyse, da lyskilder nemt bliver årsag til blænding og ubehag. I
hovedområderne sørger fiberoptikken og de fokuserede metalhalogenspots for
fremragende blændingskontrol,” lyder det i juryens motivering.
Der er ingen tvivl om juryens begejstring:
”Belysningen af Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus er original og velintegreret med
funktionerne på et teater. Belysningen giver publikum en særlig intens oplevelse af
arkitekturen og af det at være i teatret.”
Hædrende omtale til norsk lysinstallation
Juryen valgte samtidig at tildele TEMPO i Husnes i Vestnorge hædrende omtale. Tempo
er et stykke mikro-arkitektur eller et offentligt kunstværk placeret midt i en rundkørsel.
Skulpturen består af en stålkonstruktion, som refererer til byens store indtægtskilde
stålværket, og af en stofdug udspændt inde i konstruktionen. Om natten oplyses stofdugen
af 306 RGB lysdioder, som er programmeret, så de skifter farver i løbet af natten. Denne
belysning fik følgende rosende ord med på vejen af juryen:
”TEMPO viser en stor forståelse for, hvad nordisk lys er. Om sommeren forstærker
konstruktionen oplevelsen af lys og skygge og om vinteren, hvor der næsten ingen dagslys
er, tager det farvede lys over og bringer sjov og glæde til indbyggerne.”
Yderligere information:
Dansk Center for Lys, direktør Kenneth Munck, tlf. 47 17 18 00
eller e-mail: information@centerforlys.dk.
Fotos fra prisoverrækkelsen samt de to anlæg kan rekvireres på:
information@centerforlys.dk.
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