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Mangado -gecenin bir vakti tek başına bir büroda çalışan bir garip insan = mimar- (mimarın
evrensel tanımından)

İspanya’da, Alicante kentinde, yakındaki Akdeniz kıyısının sarp kayalarından esinlenen
formuyla Oditoryum binası dikkatleri çekmekte. Mimar Francisco Mangado tarafından
tasarlanan yapı, geniş açıklıklı pencereleri ile Moraira kasabası ve deniz manzarası ve kasaba
ile yoğun bir görsel iletişim halinde.

Camlı cephe üzerinde yer alan bir dizi panjur, sert Akdeniz güneşinden korunmayı sağlıyor ve
gölge

oyunları

oluşturuyor.

Dışarı doğru çıkan oditoryum bu gölge etkisini güçlendiriyor. Tüm bu biçimsel oyunlar
Alicante’nin yerel zengin anlatıları ile bağlantılar kurmakta.

Teulada-Moraira İspanya’da, alışılmadık bir kent merkezidir. Iki ayrı fiziksel bölümden oluşan
birimler, Teulada ve Moraira büyük farklılıklarına rağmen, bu tek bir idari yapı tarafından
yönetilmektedir.

Alicante şehri, dağlardan denize inen bir vadide, yer almaktadır. Böylelikle kent, çevre ile
ilişkili görsel referanslarını iki ayrı realiteden, toprak ve denizden almaktadır.

Yeni bir kentsel gelişme aksının sembolü olan oditoryum, kentin yüksek kısmında
bulunmaktadır. Bu noktadan itibaren, küçük beyaz binaların serpiştirildiği vadi üzerinden
deniz görülmektedir. Bu konum yapının topoğrafik özelliklerini ön plana çıkartmakta, arsanın
yamaçlardan referanslar almasını sağlamaktadır.

Geometrik, derin, elmas kesme cephe, Akdeniz güneşinin gölgeleriyle etkisini arttırmakta,
projenin ana kararlarını birleştirmektedir. Geceleri ise bir deniz feneri gibi parlamakta, kent
üzerindeki varlığını hissettirmektedir.
Durum: Teulada.-Moraira, Alicante, İspanya
Toplam alan: 5.100 m2
Bütçe: € 11.000.000
Yarışma tarihi: 2004. 1 º Ödülü Proje Yarışması
Proje tarihi: 2004
Yapım tarihi: 2011
İşveren: Teulada Townhall. Generalitat de Valencia
Mimari: Francisco Mangado
Ortak Mimarlar: Jose Gastaldo, Idoia Alonso, Birte Lattermann, Borja Fernandez, Edurne
Pradera. Jaime Sepulcre
Yapı mühendisleri: NB 35 SL (Jesús Jiménez Cañas / Alberto López) Ingenieros
Mekanik sistemler: Iturralde y Sagüés INGENIEROS
Akustik mühendisi: Higini Arau Estudi Akustik
Işıklandırma danışmanı: ALS Aydınlatma Arquitectos Consultores de iluminación (Antón
Amann)
Keşif ve metraj: PA Aparejadores ( Luis Pahissa / Fernando Pahissa)
Genel müteahhit: Constructora San José SA
Kaynak:Dezeen
Çeviri:Mimdap

