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El 1952, l'Ajuntament de Mannheim va convocar un concurs per edificar un teatre nacional sobre les restes de l'antic, destruït pels bombardeigs soferts
en la Segona Guerra Mundial, buscant, a la vegada, la protecció oportuna dels refugis subterranis encara existents i el sostre del qual es trobava a 80
cm sobre el nivell del terreny. El programa requeria una planta d'accés amb serveis generals, administració i dipòsits, i una planta principal amb dos
auditoris de 500 i 1300 persones. A part de Mies, van participar al concurs Hans Scharoun, Rudolf Schwarz, Otto Ernst Schweizer, i Gerhard Weber,
resultant guanyador aquest darrer, després de la retirada de Schwarz i del propi Mies.
Mies planteja un enorme espai lliure de columnes interiors, hereu dels primerencs projectes per a una Sala de concerts (1942) i per a un Teatre
(1947), considerant que és la millor forma de tancar un organisme tan complicat com és el teatre. Prenent la referència del Crown Hall, projectat el
1950, i dramatitzant la seva escala, projecta una coberta de 80 x 160 m, suspesa de 7 bigues de gelosia vistes, col·locades cada 24 m. L'altura del
terra al sostre de la planta principal és de 12 m mentre que el del pòdium és un tercer part, 4 m L'entrada, la grandiosa escala, el vestíbul, l'auditori
pròpiament dit, configuren un espai continu i l'espectador té la sensació d'amplitud. A diferència de la resta de projectes presentats al concurs s'entra a
la sala (1300 places) a través del sòcol inferior, axialment a través d'un dels costats menors. Dues escales bessones situades simètricament pujaven
de la planta baixa a l'auditori, que estava majestuosament suspès en voladiu dins de l'espai obert del vestíbul de 16.76 m d'altura, "per combinar tant el
pis superior com l'inferior, i formar una sala impressionant i festiva" , deia Mies. L'extrem oposat de l'edifici donava al teatre petit (500 places), que era
prou estret com per allotjar en els seus laterals zones de decorats, tallers i magatzems. Entre els dos auditoris es trobaven els respectius escenaris,
amb les seves corresponents zones de servei, emmagatzematge i vestidors, mentre que un passeig tan alt com els vestíbuls circundaba tota la massa
interior.
Si per a Mies el Nationaltheater era la demostració més convincent que un espai unitari  pogués acceptar la diversificació així com proporcionar
flexibilitat, la composició de la façana havia d'al·ludir, una vegada més, a l'ordre de la Tècnica. Sobre la planta baixa, revestida de marbre de Tinos i
lleugerament reculada, s'elevava una caixa de vidre fumat. Una acurada modulació 2 x 4 vinculava el gran ritme de les armadures d'acer amb el més
petit dels esvelts imports de la fusteria, mentre protegia la percepció de qualsevol tensió interior. D'aquesta manera, Mies es posicionava contra el
tecnologisme objetivista o l'especulació estètica subjetivista de postguerra, expressant mitjançant l'ús del corpori mur de cristall en totes les seves
condicions perceptives, el llegat de l'arquitectura arquitrabada reafirmant el seu retorn a un mai no abandonat Schinkel.
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