
 

 

 تبدیل کرد. مدرن یقصر را بهکارخانه قدیمی سیمان یک معمار اسپانیایی 

تصمیم  پس از آن وی. دیدن کرداز یک کارخانه سیمان دوران جنگ جهانی اول  1973معمار اسپانیایی، ریکاردو بوفیل، در سال 

تبدیل  ابریکافنام ال بهبه یک خانه پرشکوه و ی خریدار ه،قرار گرفت بارسلون شهر نزدیک را که که کارخانه قدیمی سیمانگیرد می

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 کارخانه سیمان

عالی ل پتانسی (اسپانیا کاتالونیاشهر واقع در )کارخانه سیمان مخروبه  احساس کرد در این بوفیل بود که سال پیش 45تقریباٌ 

رایط ش. در اولین دیدار از کارخانه سیمان، بوفیل سیلوهای متعدد، یک دودکش بلند و یک فضای ماشین پیدا کرد که نهفته است

 .بودطول چهار کیلومتر  بهیک تونل زیرزمینی  ویاز دیگر مشاهدات . داشتند یخوب
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د. هدف او تبدیل کارخانه صنعتگران محلی کاتاالن شروع کرد نوسازی آن را به همراهبوفیل کارخانه سیمان را خرید و فوراٌ 

 ، بروتالیسم و مدرنیسم.لیسمسورئا ی از؛ ترکیبیک استودیو بودخانه قابل سکونت و یک قدیمی سیمان به 

 و ساز ساخت

کارخانه شروع شد. این کار با دینامیت و مته کار ساخت با تخریب قسمتی از  سال طول کشید. 40ساخت این خانه بیش از 

 .انجامیدطول به  و نیم سال کن سنگ انجام شد و به مدت بیش از یکسوراخ

 رآینداین فنتیجه در  .ندفضاهای پنهان آشکار شدها و قسمت آندر نتیجه  بود که دقیقیک کار  در این پروژه ت و تخریبساخ

 ظاهر شدند. هاسیلوها و باغ

 

 محل سکونت

 و اقدام به تزئین داخلی کارخانه قدیمی سیمان کردند. ولین مرحله نوسازی را تکمیلریکاردو ا گروه

 



 

 

نشیمن اصلی تبدیل شد، به طوری که شبیه یک مکعب کامل  ، به فضایداشت یادی از سیمانکه حجم ز قسمت فوقانی کارخانه

 کند.یتوصیف م «)سبکی از معماری( بروتالیست و به یاد ماندنی، بومی»بوفیل فضا را  اشد.با تعدادی پنجره قوسی شکل ب

 تریوچککاتاق محل نشیمن خصوصی و این باشد. رویه دیوار سنتی مراکشی میبا  «صورتی»طبقه میانی کارخانه شامل یک اتاق 

شد. با طراحی گروه هنر، میز از  اق با میز غذاخوری مستطیلی آراسته. اتدهدمیدر اختیار قرار بزرگ  شومینهیک  را به همراه

 رد تعدادی صندلی و چهار پایهسیاه،  یچرم هایکاناپههمچنین  ساخته شد. (شهری در اسپانیا)یک تکه سنگ مرمر آلیکانته 

 اجرا شود.آنتونیو گلودی تا طرح ویرایش شده اتاق قرار گرفت  این

ا با فضاین شود. خانواده تعریف می نباشد که به عنوان محل نشستآشپزخانه می وطبقه همکف کارخانه شامل اتاق غذاخوری 

 گاهکیهتکه نشیمن و  (نوعی صندلی)های تونت مزین شد. میز با صندلی قرار دارد، های آهنیروی پایه کهیک میز مرمر مستطیلی 

 طراحی شدهتس اسگویاسکار تکه توسط  ایطرفهدو  هایشومینهدر این محل همچنین از احاطه شد.  از جنس حصیر بود، انحا

 نیز استفاده شد.

 

حی رطارای دفابریکا هر کدام . فضاهای البیت باستانی تبدیل شدبا جذا به یک خانه پرشکوه دارای حس مدرن اما فابریکاال

 .شبیه به هم نیستند کامالً یی؛ هیچ دو فضاهستندبرای اهداف خاص  فردمنحصربه

 محل کار

محل عالی برای کار. زندگی در اینجا با تفاوت خیلی کم بین کار و فراغت ادامه »کند فابریکا را به این صورت توصیف میبوفیل ال

در »گوید: . بوفیل میشودمینیز محسوب شرکت معماری او  ومحل کار بوفیل نیست بلکه  محل زندگیفابریکا تنها ال .«یابدمی

 [بوفیلمنبع عکس: ریکاردو ]

 [منبع عکس: ریکاردو بوفیل]



 

 

ا ر هاتوانم تمرکز کنم و ایدهاست که میکنم. برای من تنها جایی جا بهتر از هر جای دیگر زندگی و کار مینحال حاضر من ای

 «دهم.ترین روش به هم پیوند در کوتاه

 

ریق از ط چهار طبقه اینکنند که در سیلوهای کارخانه واقع شده است. تیم بوفیل از محل کار به عنوان کارگاه هنر استفاده می

 .شوندمیبرای مدل سازی و بایگانی  هاییاتاقشامل  های زیرزمینالریگ. اندشدهبه هم مرتبط  گردی هایپله

ت و برای خالقی آل ایده یعالوه بر ایجاد محیط این طرحدهد. گذشته از این، فضای کار در الفابریکا فرهنگ شرکت را نشان می

 کند.تمرکز فردی، کار تیمی را نیز تقویت می
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است. دیوارهای  متر 10 ی با ارتفاعسقف داراینمایشگاه  بزرگ به فضای کنفرانس و نمایشگاه تبدیل شد. فضای سالن کارخانه

 یادآور کاربری قبلی سازه هستند. انحاد. نکنصنعتی کارخانه را حفظ می جوبتنی 

 

طعات قطراحی تزئین شد.  تغییرات اندکیتنها با  این فضامعماری جذاب و به لحاظ بصری گیرا است. در تغییرات ایجاد کمی 

 .انجام شد (Taller Design)تالر  شرکت طراحیتوسط  برای تزئین این فضا
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 هاباغ

 .سرسبزی و کاشتن گیاه به خاطر تلطیف زمختی نماهای بتنی ضروری بود

 

یموسا و گیاه حساس م توس، نخل، زیتون، آلودرختان اوکالیپ انحااز گیاهان کاشته شد، بیشتر  مختلفیدر باغ الفابریکا انواع 

 .کاشته شدبتن نمایان در کنار دیوارها  رونده برای پوششهای باالبودند. همچنین درخت
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 تبدیل کردند.ای های زیبا کارخانه قدیمی را به خانه افسانهباغ

 املیکسیر ت

بینی انتها برای آن است. بوفیل تکامل تدریجی پروژه را با طول زندگی و نگرش خالق پروژه مستمر بدون پیش الفابریکا یک

 افزاید.که به جذابیت سمبلیک آن می «همیشه یک کار ناتمام باقی خواهد ماند»خود مقایسه کرد. الفابریکا 

 ساوجبالغیزادهمترجم: رامین حسن

 منبع:

http://interestingengineering.com/spanish-architect-transforms-old-cement-factory-into-modern-

castle/ 
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