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  معماري
   )لينگولن( فستيوال تئاتر ايستد فد بين المللي در ويلز

تيم طراحي از تئاتردرخواست نمود كه آنرا مناسب  مكان محيطي خود به دليل . گرچه معماري نياز به ساختار مدرن دارد
ن و سنتي مي باشد بـه هـم مربـوط    از آنجائيكه يك مفهوم معماري در مواد ساختمان مدر. شكل و جنس سقف قرار دهد

و با ساختارهاي قديمي نيز مرتبط مي شوند و مواردي چون تخته سنگ و سنگ طبيعـي و چـوب در بخشـهاي    . مي شوند
  .مختلف ساختمان استفاده مي شوند و استيل و شكلهاي پوسته ايي براي ارتباط آنها نيز استفاده مي شود

  مفهوم
در سمت راست . و ديوارهاي مركزي ساختمان اصلي را شكل ميدهند. م انداز آن مي باشد دو ديوار با سنگ طبيعي چش

پوسته سقف فضاي بين ديوارهاي سنگي را مي پوشاند و همينطور يك راهرو چند كـاربرده دارد  .چشم انداز زيبايي است
اطاقهـاي فرعـي   .اهنمايي مي كنـد  كه داراي بخشها و مناطقي مي باشد كه مالقات كنندگان را به بخش مورد نظرشان ر. 

مانند دو طبقه در مقابل ديوارهاي سنگي از سيمان ساده ايي تشكيل يافته اند و داراي سقفي از تيرك چـوبي كـه از تختـه    
ديوار هاي مستطيل شكل از درون نقاشي شده انـد و پلكـان و برجهـا در هـر دو طـرف بـا نمـاي        . سنگ پوشيده مي شود 

  .شم انداز اطراف ساختمان تپه ميباشدچ.سنگ ساخته شده اند
  ورودي جلويي داراي در گردونه ور . و تاثير خاصي بر محيط داردو بخصوص با توجه به آشيانه گنجشكان

براي يك معمار مهم است كه اصول . مي باشد و با ديوار پشت بندي كه حالت قوسي شكلي با هم محكم شده اند
  .ساختار را حفظ نمايد

  كاربرد
  .ساختمان شامل دو بخش مي باشد كه هر كدام داراي خصوصيت مخصوص به خود مي باشد

  .در فستيوال ايستد فد مي باشد "مكانهاي موقتي براي قرار دادن دهانه آبگير ها مثال. بخش موقت و بخش دائم
و كنفـرانس و تئـاتر و غيـره كـه داراي     و همينطور بـراي نمايشـن   .ساختمان مركزي براي فعاليتهاي ورزشي استفاده ميشود

  و همچنين داراي يك ساختار سنتي مي باشد و سقف آن سالن چند كاربرده را.اطاقهاي فرعي ميباشد
سـاختمان مركـزي شـامل سيسـتم     .نفـر مـي باشـد    ۳۵۰در بر مي گيرد و در ادامه شامل سه محيط بد مينتـون بـا گنجـايش    

  و.يي مركزي دارد و همينطور يك تهويه مركزي نيز داردگرمايي كاملي مي باشد و يك سيستم گرما
هر دو قسمت ميتوانند بطور مجزا و يا باهم . برخالف اين قسمت ساير مناطق سيستم گرمايي ندارند و تهويه طبيعي دارند

  .استفاده شوند در هر صورت به يكديگر مربوط مي شوند
Erena  و خاصيت درامتيكي مـي  . دارد كه اهم ساختار آن مي باشد  يك منطقه وسيعي مي باشد كه سقف پوشيده ايي

  بخشهاي موقتي . استفاده مي شود مانند تئاتر  liangollenباشد كه در موارد شهري و غيره در 
و بـراي جشـنها و تئاترهـا و    .صـندلي اسـت    ۴۰۰۰مناطق پوشيده ايي مي باشند كه داراي شـيب ماليمـي هسـتند و شـامل     

متـر مكعـب    ۲۲۵۰صافي دارد كـه   "و بخش ثابت يا دائم داراي شيب نميباشد و يك سطح تقريبا.يشودايستدفد استفاده م
  صندلي و براي فوتبال و بسكتبال و واليبال و نمايشنانه  ۱۸۰۰مساحت دارد و گنجايش 

  ساختمان در طول و . و صندليها طوري طراحي شده اند كه قابل برداشتن و انتقال مي باشند.استفاده مي شوند
  .يك سال ساخته ميشودو در فاصله زماني بين دو ايستد فد


