
B U D O V A  O P E R Y  A  B A L E T U
V  O S L O  

Základom dizajnu budovy boli mate-
riály špecifickej hodnoty, farby aj štruk-
túry. Architektúra ateliéru Sno/hetta je
výpravná, sú to tri hlavné materiály,
ktoré formujú vymedzené prvky priesto-
rov – biely taliansky mramor, dubové
drevo a hliník. Počas prebiehajúcich
prác bolo pridané ešte sklo. 

Pre architektov bola aj pri tomto pro-
jekte dôležitá úzka spolupráca s umel-
cami. Umelci boli pozvaní ako spolupra-
covníci už vo fázy súťaže, aby sa zabrá-
nilo použitiu „dekorácií“ v architektonic-
kom projekte. 

Do budovy sa vchádza popod najniž-
šiu časť strechy, kde sa strop stretáva
s podlahou. Vo vstupnej hale je strecha
podporovaná štyrmi voľne stojacími
objektmi. Perforované osvetlené pláto-
vanie týchto objektov je inšpirované
ľadovcami a ľadovými kryštálmi. Impo-
zantné schodisko vedúce k trom galé-
riám okolo hľadiska je vyrezané z dre-
venej steny. Interiér drevenej steny má
intímnu atmosféru v porovnaní s otvore-
nou bielou vstupnou halou. Dubové
drevo ošetrené amoniakom pre poskyt-
nutie tmavého tónovania, bolo použité
v hľadisku na dlážkach, stenách a stro-
poch ako aj na priečeliach balkónov

a akustických odrazových sklách. Hlav-
né hľadisko je v tvare klasickej podko-
vy vytvorenej pre účel opery a baletu.
Orchestrisko je vysoko flexibilné
a môže byť prispôsobené na výšku
a priestor s použitím troch oddelených
výťahov. Ateliér Sno/hetta navrhol luster
a zavesil do vnútra oválne odrazové
sklo, ktoré slúži ako hlavný zdroj osvet-
lenia v hľadisku. Opona na javisku bola
navrhnutá s digitálnym obrazom hliníko-
vej fólie, ktorá odráža a prijíma farby
hľadiska. Tieto obrazy sú prenášané do
počítačovo ovládaných ramien. Druhé
javisko, bude pre operu, balet, bankety,
rockové koncerty, experimentálne pred-
stavenia a detské divadlo. Tvorí ho mul-
tifunkčná hala, v ktorej sedadlá,
nachádzajúce sa na rozľahlom vagóne,
môžu byť uložené v mnohých varian-
toch. Svetlo dopadajúce na exteriér,
budovy sa po západe slnka rozptýli.
Interiér sa stáva fasádou a tak je možné
vidieť ako sú navzájom prepojené. 

Nórska opera a balet je najväčšia
hudobná a divadelná inštitúcia v kraji-
ne a zároveň tvorí operné, baletné,
hudobné, tanečné predstavenia a kon-
certy. Ulica Opera Street rozdeľuje
budovu na dve časti severnú a južnú.

Kulisy sú umiestnené na severnej stra-
ne. Sekcie so všetkými potrebnými
funkciami pre tanečníkov a spevákov,
ako aj prevádzkové miestnosti a pre-
zliekárne sú v južnej časti. Verejné
priestory a javisko sa nachádzajú na
západe a oblasť produkcie, ktorá má
jednoduchšiu formu a konečnú úpravu,
sa nachádza vo východnej časti. 
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Nová budova opery a baletu v Oslo sa nachádza na Bjo/rvika Peninsula s výhľadom na Oslo
Fjord. Vláda mala záujem na tom, aby sa budova stala nórskou pamätihodnosťou tejto
kultúrnej krajiny a tiež nadáciou pre mestský rozvoj oblasti. Dizajn budovy navrhnutý ateliérom
Sno/hetta vyhral medzinárodnú súťaž v roku 2000. A tento rok získal za realizáciu budovy cenu
Mies van der Rohe Award 2009. 


