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El projecte neix d'un concepte molt simple, utilitzat sovint per aquests tipus de programa i es el concepte 
de caixa dins de caixa, dues caixes que es preveuen amb entitats molt diferents, una compacta, 
tancada, rígida e indeformable que conformarà la pròpia sala de teatre, l'altra, oposadament, molt més 
deformable, permeable e inclús transparent incorporant al projecte un concepte clau, la dualitat, que 
resumirà tot el procés i el resultat final.
La caixa exterior es deformarà per adaptar-se tant a l'entorn com a les condicions climàtiques, un entorn 
que trobem a Berlín, al barri de Kreuzberg, un barri amb una història interessant que al final a acabat 
convertint-lo en un barri d'artistes i gent jove. 

 A nivell urbà el barri es conforma amb illes tancades de una alçada regular, mes o menys 5 o 6 plantes i 
molt permeables en planta baixa, generant al barri dos mons, un rodat, rapit i sorollós proporcionat per 
la ciutat i l'altre, tranquil, de recolliment , format pels interiors d'illa enjardinats, com veiem la dualitat 
del projecte no deixa de sorgir de la dualitat que es percep al barri d'una forma  quasi inconscient.

El solar es situa en un punt clau ja que conforma la porta al barri, just creuant el riu Spree, això fa 
pensar en un projecte amb una certa entitat i singularitat sense perdre de vista l'entorn proper,  que en 
definitiva decidirà la deformació d'aquesta caixa exterior. Per una banda els edificis existents  posen de 
manifest la seva clara intenció d'emfatitzar la cantonada això juntament amb la cota baixa que ens 
proporcionen les vies del U-bahn deforma la pell exterior, generant un in-crescendo en el carrer 
principal fins a conformar la quarta cantonada amb una arquitectura totalment diferent a les 3 existents.

El programa, un teatre o teatre escola, s'estratifica per plantes, les plantes baixa i primera són 
eminentment públiques i a partir d'aquí apareix tot el programa privat, amb el programa i la seva 
disposició es posen de manifest 3 conceptes claus:

- Els accessos, i el grau de privatització de l'acces s'aconsegueix simplement amb la seva disposició 
espaial, no pas modificant la pell, per exemple, l'accés d'actors es produeix per una escletxa generada 
entre l'edificació existent i el projecte produint un pati interior privat però accessible. 
- Les plantes públiques han de mostrar clarament la essència del projecte i per tant representar 
exactament la figura de caixa dins la caixa i la dualitat entre aquestes.
- El programa privat (escola) ha de relacionar-se visualment aprofitant les dobles alçades d'algunes peces 
del programa mostrant la permeabilitat tant entre peces interiors com interior i exterior.

El següent pas apareix amb la materialització del concepte, dues caixes i dualitat, la caixa interior es 
de formigó, dura i in-situ amb acabats càlids pensats des de la màxima eficiència acústica i 
variabilitat d'ús de l'espai.

La caixa exterior es materialitza amb una doble pell de vidre i una estructura metàl·lica en forma de biga 
triangulada buscant per una banda, la transparència, la permeabilitat, la eficiència climàtica i la 
construcció en sec. Exceptuant la façana que conforma el pati que es materialitza amb un aplacat 
ceràmic, mimetitzant amb els materials de construcció de l'edificació existents.

Destacar que les instal·lacions són un tema clau en el projecte, la climatització per la seva banda aprofita 
el coixí d'aire generat entre les dues pells que poden ser o no ventilades, convertint la façana en un gran 
sistema de climatització actiu. 
La il·luminació per altra banda, emfatitza la diferència entre les caixa, la caixa interior s'il·lumina de 
forma clàssica amb punts de llum mes o menys disposats de forma regular, en canvi la il·luminació de la 
sala es produeix de forma indirecta projectant els rajos de llum als plans que la conformen produint una 
il·luminació difosa i que emfatitza la seva geometria. 

El projecte no es mes que la materialització en forma d'arquitectura d'un concepte abstracte intuït en 
l'estudi del programa i l'entorn que  influeix des de el primer esbos fins al detall mes singular de la 
construcció, la definició i comportament estructural i les instal·lacions.
 


