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Flores&Prats’ın yaptığı mimari proje, Barış ve Adalet
Kooperatifine ait, eski binayı restore ederek tiyatroya ait yeni
kullanımına uygun hale getirmiş.
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» Barselona’da Flores&Prats tarafından tasarlanan Uluslararası
Dramaturji Laboratuvarı, temasını da belirleyen sıra dışı canlılık
hissi ve mimari restorasyonun tarihiyle olan şaşırtıcı ilişkisiyle
karakterize oluyor.
Poblenou’nun Sant Marti bölgesinde yer alan, yeni Sala
Beckett; tiyatro deneyleri ve çalışmalarına adanmış bir mekân.
Bu buluşma ve yaratıcılık alanı, kendine mekân olarak eski
Barış ve Adalet Kooperatifi Binası’nı seçmiş. Bina, 1992
Olimpiyatları zamanı ciddi bir değişim geçirmiş fakat şimdilerde
birçok sanatçı tarafından canlandırılmaya çalışılan tarihi
endüstriyel bölgenin genel havasını yansıtıyor.
Yöneticisi Jose Sanchis Sinistra’nın 25 yıllık bağlılığıyla,
Sala Beckett’ın Barselona kültüründe önemli bir yeri olmuş.
Toni Casares tarafından işletilecek olan enstitü için, önemini
doğru şekilde yorumlamak ve Poblenou’daki yaşamı tekrar
dahil etmek amacıyla; açılan yarışmayı kazanan mimarlar
Flores & Prats ile birlikte uzun bir yaratım süreci geçirilmiş.
Tasarım sürecinde Ricardo Flores ve Eva Prats, Toni Casares
ve mekânı kullanacak başka insanlardan, üretim etkinlikleri ve
teatral deneyler ile ilgili her şeyi öğrenmek için çok fazla zaman
harcamışlar. Ekip, Peter Brook’un yaptığı, Theatres des Bouffes
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du Nord ve birkaç başka örneği inceleyerek konuyla ilgili
bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını artırmış ve bunu mekânı
geçmişle bir diyaloğa sokma becerileriyle yorumlamışlar.
Flores&Prats konuyla ilgili şunları söylüyor: “Karşılaştığımız
harabe hal çok ilgimizi çekti, restore etmek istediğimizden
değil; harabenin de o bitmemiş süperimpoze karakteriyle, bu
kurumda güncellenecek yeni gerçekliğin katılımcısı olmasını
istedik. Projenin uğraştığı zorluk, binayı, içindeki hayaletleri
rahatsız etmeden yeni işlevine adapte etmekti.”
Flores&Prats çerçevelerden kapı ve polikrom seramiklere,
gül pencerelerden duvardaki dokulara ve alçı ayrıntılara kadar,
bütün elemanları tasarıma dahil etmiş. Tasarım süreci çevrenin

ve binanın kimliğini çözme çalışmalarıyla sayısız çizim ve çalışma
maketi üretimiyle ilerlemiş. Enstitünün yöneticisi Toni Casares
“Sala Beckett’ın yeni hali izleyicilerine, endüstriyel bir ürünün
alıcısı değil; oradaki diyaloğun bir parçası, sahnede sergilenen şeyi
anlamlı hale getiren öğe olduklarını hissettiriyor” diyor. 1920’de
inşa edilen bina, yıkıntı haldeydi fakat, Ricardo Flores ve Eva
Prats büyük miktarda malzemeyi olduğu gibi bırakmayı tercih
etmiş. Böylece binanın birçok kısmına el değmemiş olacaktı.
Tasarımcılar ayrıca projenin gelecekte, zamanın işaretlerine,
katmanlarına ve aynı zamanda, Sala Beckett tarafından
işletilen tiyatro temelli araştırmalara özgü kullanımına yönelik
dev boyutlu bir alete dönüşmesini istemiş.
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Sala Beckett, Barselona’da bulunan tiyatro temelli sanatsal
deneylerin, çalışmaların, tartışmaların yapıldığı bir kültür
enstitüsü. Enstitünün yeni binası olarak Poblenou’nun
kalbinde harabe haldeki bir yapı restore edilerek ayağa
kaldırılmış. Cephenin köşesindeki açıklık, içerideki etkinliklerin
görülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Giriş kattaki çoğu
oda kamusal etkinlikler için kullanılıyor, bu, kent dokusuyla
olan ilişkinin sürekliliğini sağlıyor. Hemen girişin devamında,
ziyaretçiler, evcimen bir havası olan karşılama bölümüne
varıyorlar. Burada, insanlar, performansın başlamasını
beklerken bardan bir içki alabilir ya da restoranda bir şeyler
yiyebilirler ya da banklarda oturabilir, bilet gişesinden bilet
alabilirler.
Mekânsal eklemlenme ve şaşırtıcı bir canlılıkla karakterize
olan giriş katı, büro, giyinme odaları gibi kamusal erişime
açık olmayan odaları da barındırıyor. Giyinme odaları, ana
performans alanına, çevresinden dolaşan bir koridorla
bağlanmış; böylece oyuncular sahneye farklı noktalardan
giriş yapabiliyorlar. Prova odaları, eskiden balo salonu olan,
şimdiyse workshop ve performanslar için kullanılan büyük bir
odayla birlikte birinci katta yer alıyor. Öteki prova odaları ve
servis alanlarıysa ikinci katta.
Giriş alanının üstündeki ışıklıktan gelen günışığı, mekânın
farklılıklarını vurgulamış ve mekânı bütünleştiren bir atmosfer
yaratmış. Bu alan, ziyaretçileri kamusal alanlardan alıp
performans alanlarına yönlendiriyor

.

İngilizceden çeviren: Ceren Sözer
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Vaziyet Planı Site Plan

Perspektif Perspective
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Zemin Katı Planı Ground Floor Plan

İkinci Kat Planı Second Floor Plan

Birinci Kat Planı First Floor Plan
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Maket Fotoğrafları Model Photos
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Sala Beckett
Barcelona, Spain
» Having grown for 25 years through the
commitment of the director José Sanchis
Sinisterra, Sala Beckett has been a central
place in the culture of Barcelona for some
time. The institution will be run in its new
location by Toni Casares, together with whom
the architects Flores & Prats, winners of the
competition announced in 2011, have worked
for a long time to create a space capable of
interpreting its important role and relaunching
it into the life of Poblenou. To come up with
a design for the new location the architects
Ricardo Flores and Eva Prats spent much time
learning about the production activities and
theatrical experimentation, discussing it with
Toni Casares and the other people that would
then make use of the new spaces.
They visited Théâtre des Bouffes du Nord by
Peter Brook and studied several cases, enabling
them to develop a personal and profound
awareness of the subject matter which they
then reinterpreted inside the old building with
their meticulous ability to dialogue with spaces
and their histories.
The design by Flores & Prats stems from the
spatial and decorative qualities of the existing
building, a part of the identity assumed by
the city of Barcelona at a time when the
workers’ associations emerged along with
their surprising capacity to create space for
entertainment. Each significant element has
been carefully collected, from the frames to
the doors, the polychrome tiles, rose windows,
the stratifications present in the masonry
fabric and the plasterwork. The design
process included an in-depth study of the
environmental characteristics, identified and
developed through numerous drawings and
detailed study models.
The building constructed in the 1920s was in
ruins, however it had a high number of features
that Ricardo Flores and Eva Prats have chosen
not only to leave in place, thereby leaving
substantial traces of the original building
intact. They also wanted to project into the
future, turning all the signs and stratifications
of time and the uses of the building into a
device through which to give further meaning
to the dramarelated research conducted by
Sala Beckett.
The corner opening in the façade makes the
activities carried out on the inside visible and
accessible. Most of the rooms located
on the ground floor are used for public
activities and this establishes a relationship
of continuity with the urban fabric.
Immediately after the entrance visitors come
upon a welcoming, almost domestic setting.
People can get a drink at the bar or sit
in the restaurant while waiting for the
performance to start, or they can sit on the
benches or visit the box office to buy a ticket

.
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