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ו חגיגי מקום ליצור היה) האדריכלית פי על( בתכנונו העיקרית ההשראה אשר הבניין
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א יכיל השני הנפח ואילו, למוסיקה הקונסרבטוריון של ביתם הוא הבניין של אחד נפח
.קפה ובתי תצוגה חללי, ולמוזיקה לריקוד סטודיו

ו מ ס ר ו A-ב פ R C H E B :
 

   

   

   

   

 ה/את גם, שלנו הקוראים ידי על לפיקאסה הועלו אלו תמונות

 -שצילמת אדריכלות תמונות להעלות ה/יכול

לחצו כאן ושלחו -כדי להעלות תמונות

רשמו -למייל שנפתח  את התמונות

archeb: בנושא המייל

Page 3 of 16ישראל -אשקלון , "המרכז למוסיקה ומחול" -חשיפה ראשונה :אדריכלות / Manuelle Gautrand Architecture + Bea Arch...

14/12/2011http://www.archeb.com/2011/12/manuelle-gautrand-architecture-bea.html



עם אחד, גדול תיאטרון יכיל מהם אחד כל: משותפת לפונקציה שותפים החללים שני
.מחול לחזרות והן למוסיקה הן, יומיומי

הזמ ובאותו מפריד מרווח כניסה אולם, הבניין של הראשיים הנפחים שני בין ממוקם
 .שלהם

Johnny Rubissa Diana יפעת

Arkadi Nesia Guy צביק

Nati Moria Gil Hilla

Kineret Liat Dikla Filipe Emanu

H ll R t S i h d
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2,014 personnes aiment ArcHeb.
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וחילופ מפגשים המאפשר קפיטריה עם פנים קבלת כאזור גם מתפקד זה כניסה לובי
.זמננו בני אמנים של עכשווית אומנות שיציג תערוכה
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פונקציה כל. אנכית מגדל בצורת הפונקציות את למקם מבקש הפרויקט של הקונספט
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את המקיפה והסביבה הים של פנורמי מנוף יהנו האורחים, המגדל של העליון בחלקו

מסוימ פונקציה שום אין זה למרחב. הבניין של העליון בחלק ממוקם גדול פתוח חלל
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רחב חלונות הם אלה, גדולים עגולים פתחים עם מתכת מלוחות מורכבת הבניין חזית

התנועה את להדגיש כדי כאילו, החזיתות לאורך בהדרגה יורדים אלו מחוררים לוחות
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. 2013-2014 בשנים להבנות להתחיל וצפוי עבודה בתהליכי נמצא הפרויקט

ההרצאות עונת במסגרת הרצאה הבא שבוע תתן גוטרה מנואל אדריכלית  - תזכורת
!חופשית הכניסה -אביב תל באוניברסיטת מקסיקו בניין, פאסטכליכט
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