Andrew Todd

Ba¤lama ve Çevreye
Sayg›l› Mimarl›k
40’›na yeni varan biri için hayal edilmesi güç iﬂlere imza atan ‹ngiliz
mimar, ﬂehircilik üzerine fikirler geliﬂtiren ve kitaplar yazan baﬂar›l› bir
isim. Retina mimarl›¤›ndan çok içinde yaﬂan›lan mimarl›¤a inanan
Todd, kent sakinlerinin yaﬂamlar›n› iyileﬂtirecek binalardan yana.

Foto¤raf: Xue Haochun

yaz›, meltem cansever
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008’in 40 Yaﬂ Alt›nda 40 Avrupal› Mimar listesindeki
‹ngiliz mimar, çal›ﬂmalar›n› Paris’te, kendi ad›n›
taﬂ›yan bürosunda sürdürüyor. ‹ﬂ yaﬂam›na Jean
Nouvel’in yan›nda çal›ﬂarak baﬂlayan Todd, binalar› ba¤lam›
ve tarihi içinde ele al›yor. Performans sanatlar› binalar›na
a¤›rl›k vererek tiyatro dan›ﬂmanl›¤› da yap›yor,
üniversitelerde ders veriyor. Edwin Shirley Staging ve Buro
Happold ile kurdu¤u Göçebe Grubu adl› araﬂt›rma örgütüyle,
endüstriyle yeni inﬂa yöntemleri üzerinde çal›ﬂ›yor.Ayn›
zamanda müzisyen olan Todd’un mimarl›k alan›ndaki
e¤itim hayat› pek al›ﬂ›lmam›ﬂ biçimde, Cambridge
Üniversitesi’nde ‹ngiliz Edebiyat› bölümünü bitirdikten sonra
devam etti¤i Pennsylvania Üniversitesi’ndeki mimarl›k
yüksek lisans program›yla baﬂlad›. Sonra da cephe
tasar›m›ndan sorumlu oldu¤u Brembo Technocenter gibi
projelerine kat›ld›¤› Jean Nouvel’in yan›nda, Paris’te çal›ﬂt› ve
Roma’da Atelier Jean Nouvel’in bir ﬂubesinin kurulmas›
projesine dahil oldu –‹talyancas› da, ‹talyan oldu¤u izlenimi
verecek kadar mükemmel. Mimarl›k ve tiyatro dan›ﬂmanl›¤›
hizmetini veren stüdyosunu Paris’te kurdu ve halen bu
ﬂehirde Quai Malaquais Mimarl›k Okulu’nda yüksek lisans
program›nda ders veriyor. Tiyatro tasar›m› üzerine Peter
Brook’un araﬂt›rmalar› üzerine Jean Guy Lecat ile yazd›¤›
Open Circle adl› bir kitab› var.
Mimar, Studio Andrew Todd’da 2002 ile 2006 y›llar›
aras›nda, Howard Tompkins ile iﬂbirli¤i yaparak Young Vic
Theatre’›n yeniden geliﬂtirilmesinde oditoryum tasar›mc›s›
olarak çal›ﬂm›ﬂ, bu projeyle 2007 RIBA Ulusal ve Londra Bina
Ödülü’nü kazanm›ﬂ ve Stirling ikincilik ödülünü alm›ﬂ. Todd,
bürosunun ilkelerini s›ralarken, di¤er bürolarla iﬂbirli¤ine ve
yar›ﬂma projelerine verdi¤i özel önemden söz ediyor. Davetli
bir uluslararas› yar›ﬂma projesi olan Opera de Lausanne da
Haworth Tompkins ile iﬂbirli¤inin sonucu; Molde Jazzhuset
de davetli bir yar›ﬂma için haz›rlanm›ﬂ. Do¤rudan ald›¤›
komisyonlar aras›nda ise Marsilya Arenc Silo opera saray›,
EPFL Konferans ve Toplant› Merkezi ve kampus plan› var.
Büro ayr›ca mobilya tasar›m›, konutlar ve deneysel ahﬂap
konstrüksiyonlar üzerine daha küçük ölçekli araﬂt›rmalar›n›
sürdürüyor ve ﬂimdilerde Mutuelle du Mans sigorta ﬂirketi
için bir ﬂirket üniversitesi üzerinde çal›ﬂ›yor.
Yaln›zca mimarl›¤a edebiyat›n ard›ndan geçmiﬂ birisi için
de¤il, henüz yeni 40’›na varan tüm mimarlar için de hayal
edilmesi güç iﬂlere imza atm›ﬂ olan Todd, ﬂehircilik üzerine
fikirler geliﬂtiren, kitaplar yazan bir mimar. Retina
mimarl›¤›ndan çok içinde yaﬂan›lan mimarl›¤a inan›yor,
kente turistik de¤er kazand›ran projelerden de¤il kent
sakinlerinin yaﬂamlar›n› iyileﬂtirecek binalardan yana.
“Ba¤lama ve çevreye sayg›l› mimarl›k”tan söz ediyor Kartal’da kimin nas›l yaﬂad›¤›na zahmet edip bir kez olsun
bakmayan Zaha Hadid’in ve birçok “etiket mimar›”n›n
tersine.
Londra’y› nesnel olarak çirkin buldu¤unu itiraf eden mimar›n
amac› “vitrin kent” yaratan mihenk taﬂlar› üretmek de¤il.
Binalar›n içinde yaﬂanan insanlar›n kullan›m›yla
tamamland›¤›na, ekonomik ve uyarlanabilir kültür yap›lar›na
inan›yor; arazi, tarih, malzeme ve binan›n kullan›ﬂl›¤› gibi
unsurlar› ön plana al›yor. Todd için “iyi mimarl›k yaln›zca
bütçe, brif, konum, yasalar, fizibilite veya mimar›n kendi
önyarg›lar› ve s›n›rlar› gibi k›s›tlamalar›n zekice
karﬂ›lanmas›”ndan oluﬂuyor. Mimarl›ktaki önceli¤i ise
“Binalar› dinlemek ve mekan›n ruhunu korumak.” >

Molde Jazzhuset ve Gorvel Meydan›
Yeniden Geliﬂtirme
Molde, Norveç

Foto¤raflar: Xue Haochun

tüdyo, Molde Belediyesi taraf›ndan tuhaf, neredeyse “sahne
arkas›nda” kalan kentsel alan›n dönüﬂtürülmesi için davet
alarak bir tiyatro –ayr›ca kentin baﬂar›l› caz festivalinin
mekan› olarak öngörülmüﬂ- bir kütüphane, ma¤azalar ve baz›
konutlardan oluﬂan bir proje sunmuﬂ. Todd, projedeki temel
meydan okuman›n, karmaﬂ›k bir eriﬂim ve kat düzenine sahip tek
yöne bakan binay› önceden belirleyen arazi ekseninin 10 metrelik
e¤imi oldu¤unu söylüyor. Büro araziyi tek bir jestle ele almaya karar
vererek uzaktaki da¤ ve fiyord manzaralar›n› alacak ﬂekilde
yükseltilen ve çimlik bir kamusal meydan (kentin en büyük meydan›)
oluﬂturmak üzere aﬂa¤› inerek üstteki yeﬂil banliyöleri aﬂa¤›daki
limana ba¤layan geniﬂ bir çat› öngörmüﬂ. Lamine ahﬂaptan çat›
profili alt›ndaki aﬂa¤› meydan yar› kapal› bir iç mekan olarak
düzenlenmiﬂ. Kütüphane giriﬂi yosun tutmuﬂ yapay bir kayal›k
içinde yer al›yor. Karﬂ›daki tiyatro, kentin eski bir sakini olan Kurt
Scwhitters’e sayg› olarak lirik bir cam perdenin arkas›na
yerleﬂtirilmiﬂ. Konutlar manzaray› alacak ﬂekilde yukar›da
konumland›r›lm›ﬂ.
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PROJE ADI > Molde Jazzhuset ve Gorvel Meydan› Yeniden
Geliﬂtirme
PROJE TANIMI > Tiyatro, kütüphane, ma¤azalar ve baz›
konutlarla kentsel yenileme
KONUM > Molde / Norveç
MÜﬁTER‹ > Mpolde Kommune
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd
‹NﬁAAT ve MAK‹NE MÜHEND‹SLER‹ > Jacobs
AKUST‹K > Alain Tisseyre et Associés
T‹YATRO DANIﬁMANI > Charcoalblue
TAR‹H > 2008
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Opera de Lausanne
Lozan, ‹sviçre
#
PROJE ADI > Opera de Lausanne
PROJE TANIMI > Opera binas› dönüﬂtürme
KONUM > Lozan / ‹sviçre
MÜﬁTER‹ > Ville de Lausanne
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd ile Haworth
Tompkins Architects (Steve Tompkins, Graham
Haworth, Chris Hardie, Andy Goarke ve EMA, Erich
Maria Architects, Cenevre
‹NﬁAAT ve MAK‹NE MÜHEND‹SLER‹ > ARUP
T‹YATRO DANIﬁMANLARI > dUCKS Scéno / Charcoalblue
AKUST‹K > Alain Tisseyre et Associés
TAR‹H > 2005

pera de Lausanne’›n dönüﬂtürülme projesi büronun ikinci
oldu¤u davetli bir yar›ﬂman›n konusunu oluﬂturuyormuﬂ.
Belediye yetkilileri belediye operas›n›n sahne binas›n› mevcut
kurallar ve uygulamalara uyarlamak isteyerek ayr›ca motorlu bir uçma
sisteminin oluﬂturulmas›, yeni soyunma odalar› ve prova alanlar›n›n
tasarlanmas›n› talep etmiﬂ. Var olan 19. yüzy›l oditoryumu ve giriﬂteki
pavyonun oldu¤u gibi b›rak›lmas›na karar verilmiﬂ.
Di¤er tiyatro binalar›nda oldu¤u gibi, stüdyo var olan yap›dan küçük de
olsa, yeni f›rsatlar yaratmaya çal›ﬂm›ﬂ. Sahne, bahçeye aç›lan prova
mekan›n›n bitiﬂi¤ine yerleﬂtirilerek büro daha büyük setler, kolay bir
repertuar ve hatta yeni sahneleme biçimlerine olanak vermiﬂ ve böylece
daha kapsaml› bir sanatsal özgürlük sa¤lanm›ﬂ.
Yeni kule ve sahne arkas›, tabanda bak›r, tepede ise camdan yap›lma
tüplerden oluﬂan bir ekranla kaplanm›ﬂ. Todd, bu yolla kentin göl ve
da¤lardan oluﬂan yeﬂil-mavi aras›ndaki ikircikli peyzaj›na at›fta
bulundu¤unu belirtiyor. Binan›n cephesi, kentin e¤imini daha do¤al bir
ﬂekilde izlemesi ve izleyicilerin daha rahat hareket edebilmesi için
yeniden düzenlenmiﬂ.
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CCR EPFL
Lozan, ‹sviçre
sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü EPFL’nin kendi kampusu için verdi¤i sipariﬂ
iddial› bir merkezi toplama alan›ndan oluﬂuyor. Mezuniyet törenleri ve
konserler için 3000 kiﬂilik oditoryum ayr›ca 1000 kiﬂilik bir konferans alan›
olarak iﬂ görebiliyor. Oditoryumun, kampus meydan›, ma¤azalar ve ö¤renci
yurtlar›yla ba¤lant›land›r›lmas› amaçlanm›ﬂ.
Büro oditoryumu içeride do¤al ›ﬂ›k alan bir tür kapal› bir meydan olarak öngörmüﬂ
ve ahﬂap çat›l› bir kabu¤a sahip bir d›ﬂ mekan gibi ayr›nt›land›r›lm›ﬂ. Kapasitedeki
de¤iﬂim mekanize aç›k tribünlerle gerçekleﬂtirilmiﬂ. Buras›, boﬂalt›larak bir kongre
salonu olarak da hizmet verebiliyor. Kampus meydan› oditoryum mekan›n›n
uzant›s› olarak öngörülmüﬂ ve ö¤renci yurtlar› ve ma¤azalar salona dikey bir U
ﬂekilli plan etraf›nda düzenlenmiﬂ. Yurtlar Amerika “kolej yurtlar›” modelinden yola
ç›k›larak tüm yurt binalar›n›n meydana bakaca¤› ﬂekilde örgütlenmiﬂ. Oditoryumun
ahﬂap kaplamas› d›ﬂar›daki fuayeye dek uzat›lm›ﬂ; d›ﬂ kabuk alüminyum levhalarla
kapl› ve bunlar›n her ikisi de binan›n güneﬂ batt›ktan sonra içeride ve d›ﬂar›da zarif
bir biçimde ruhani bir atmosfere bürünmesini sa¤layacak ﬂekilde bir LED
ﬂebekesiyle ayd›nlat›l›yor.

‹
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PROJE ADI > EPFL Kampusu
PROJE TANIMI > Oditoryum inﬂas›, meydan düzenleme
KONUM > Lozan / ‹sviçre
MÜﬁTER‹ > EPFL
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd ile EMA, Erich
Maria Architects, Cenevre
‹NﬁAAT ve MAK‹NE MÜHEND‹SLER‹ > ARUP
MALZEME DANIﬁMANI > ARUP Materials
T‹YATRO DANIﬁMANI > Charcoalblue
AKUST‹K > Alain Tisseyre et Associés
IﬁIK DANIﬁMANI > Light Engine
TAR‹H > 2006

Royal Festival Hall
Londra, ‹ngiltere
u proje, büronun uzun soluklu bir iﬂbirli¤i geliﬂtirdi¤i Edwin Shirley Staging ile giriﬂti¤i iﬂlerden biri. Dünyan›n en büyük kültür
merkezi olan South Bank’›n yenilenmesi s›ras›nda, senfoni salonunu yerleﬂtirebilece¤i geçici bir mekan için açt›¤› yar›ﬂmay›
kazanm›ﬂ. Todd, normalde Rolling Stones gibi gruplar taraf›ndan kullan›lan tescilli ESS sahne profillerinden oluﬂan modüler
bir yap› önermiﬂ. Oditoryumun içi sahnenin dört taraf›ndaki iskele balkonlardan oluﬂan rasyonel bir alan olarak büyük bir esneklik
sunuyor. Ara s›ra bale ve rock konserlerinin de düzenlenmesi amaçland›¤› için büro, mekan› bu etkinlikler için de uygun bir hale
getirmeyi amaçlayarak, modern müzi¤e yer açmay› istemiﬂ. Kaz›lm›ﬂ temeller olmaks›z›n inﬂa edilen bina, Thames Nehri yan›ndaki
Hungerford Otopark›’n›n farkl› yüksekliklerdeki katlar›n›n yol açt›¤› yaya trafi¤i sorunlar›n› çabuk bir biçimde halletmeyi baﬂarm›ﬂ.
Proje alt› aydan az bir zamanda tamamlanarak 10 Milyon Euro’ya mal olmuﬂ.
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PROJE ADI > Royal Festival Hall
PROJE TANIMI > Geçici modüler tiyatro mekan› inﬂas›
KONUM > Londra / ‹ngiltere
MÜﬁTER‹ > The South Bank Centre
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd
YÜKLEN‹C‹ > ESS
‹NﬁAAT MÜHEND‹S‹ > Buro Happold
AKUST‹K > Paul Gillieron
TAR‹H > 2003

Foto¤raf: Studio Andrew Todd Ltd.
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Old Vic Theatre
CQS Alan›
Londra, ‹ngiltere

#
PROJE ADI > Old Vic Theatre CQS Alan›
PROJE TANIMI > Tiyatro binas› yenileme
KONUM > Londra / ‹ngiltere
MÜﬁTER‹ > Old Vic Theatre Company
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd
PROJE MÜDÜRÜ > Dominic Fraser
YÜKLEN‹C‹ ve ‹NﬁAAT MÜHEND‹S‹ > Weld-Fab
TAR‹H > A¤ustos 2008’de teslim edildi
NATURA 100,101
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ld Vic komﬂusu olan Young Vic binas›yla ilginç bir
ba¤ içinde. Laurence Oliver 1970’lerin baﬂ›nda burada
do¤an National Theatre Company’nin baﬂ›nda yer
al›rken tüm önemli rolleri üstlenmesinden rahats›z olan genç
aktörleri için, biraz aﬂa¤›da, düﬂük maliyetli, h›zla inﬂa edilen
bu yeni deneysel oyun alan›n› yapt›rtm›ﬂ. Old Vic ise Jonathan
Miller ve Peter Hall gibi imzalarla klasik oyunlar üreterek yar›
emekli konuma geçmiﬂ. Buras›, göreve gelir gelmez
oditoryumu de¤iﬂtirme niyetini belirten Kevin Spacey’in
2004’te sanat direktörü olmas›yla yeni bir dönemece girmiﬂ.
Dört y›l sonra ise müdür Matthew Warchus’un inisiyatifi
sayesinde birçok araﬂt›rman›n ard›ndan Alan Ayckbourn’un
The Norman Conquests’i için aç›lm›ﬂ.
Michael Hintze’nin sponsorlu¤unda Todd, oditoryum içindeki
yeni yap›y› dört ay gibi rekor bir sürede tamamlam›ﬂ.
Waterloo’da bir apartman dairesi fiyat›na 850 kiﬂilik yeni bir
tiyatroya sahip olman›n milyonlarca pound harcayarak yeni
binalar yapmaktansa, halen var olan birçok mekan›n yeni
kullan›mlara uyarlanabilmesi umudunu yaratt›¤›n› söylüyor.

Beaulieu Konferans Merkezi
Lozan, ‹sviçre
üronun Lozan bölgesindeki beﬂinci iﬂi olan bu yar›ﬂma projesi, Lozan’›n
merkezinde var olan Beaulieu Konferans Merkezi’ne ba¤l› üç otel, alt›
kongre merkezi ve ofis alanlar›n›n inﬂas›n› içeriyor. Sorun, genellikle boﬂ
alan geniﬂ bir meydana eriﬂimin nas›l iyileﬂtirilebilece¤i ve yeni kompleksin yüksek
yo¤unluklu binayla nas›l kesiﬂebilece¤i üzerinde odaklanm›ﬂ.
4 y›ld›zl› otelin göl ve da¤ manzaralar›n› görebilmesi ve oldukça büyük zemin
alan›n›n serbest b›rak›lmas› için yüksek olmas› öngörülmüﬂ ve böylece,
yükseltilmiﬂ mevcut meydana diyagonal eriﬂimle yeni bir kentsel kesiﬂim noktas›
yarat›lm›ﬂ. Kuzeyde, Avenue de Jomini’nin e¤imine gömülü konturlu yap›yla
arazinin do¤al hatlar› ve yayg›n bitki örtüsü
izole kuleyle karﬂ› karﬂ›ya getirilmiﬂ. Kule ve
PROJE ADI > Beaulieu Konferans Merkezi
kulenin ba¤l› oldu¤u kongre salonlar›,
PROJE TANIMI > Konferans merkezine ek üç otel,
profilleriyle do¤udaki 1930’lardan kalma
alt› kongre merkezi ve ofis alanlar›n›n inﬂas›
özgün Palais de Beaulieu binas›n›n sert
KONUM > Lozan / ‹sviçre
ritmini yineliyor ve bina sakinlerinin
MÜﬁTER‹ > Fondation Beaulieu / Losinger SA
denetiminde binay› gün içinde de¤iﬂik
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd ile
görünümlere büründüren ahﬂap panjurlar›n EMA, Erich Maria Architects, Cenevre
karﬂ› dengesiyle bu sertli¤i tedricen k›r›yor.
TAR‹H > 2008
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Opera+EPFL
Lozan, ‹sviçre
#
PROJE ADI > EPFL Opera Binas›
PROJE TANIMI > Geçici opera binas› inﬂas›
KONUM > Lozan / ‹sviçre
MÜﬁTER‹ > EPFL / Lozan Operas›
YÜKLEN‹C‹ > ESS
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd
‹NﬁAAT MÜHEND‹S‹ > Buro Happold
T‹YATRO DANIﬁMANI > Charcoalblue
AKUST‹K > Alain Tisseyre et Associés
TAR‹H > 2002
NATURA 102,103
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oyal Festival Hall’un ard›ndan baﬂlanan proje, ‹sviçre Federal
Teknoloji Enstitüsü (EPFL) ve Lozan Operas› taraf›ndan benzer
bir yap› olarak sipariﬂ edilmiﬂ: Yeniden inﬂa edilen belediye
opera binas›n› geçici olarak yerleﬂtirmek üzere çabuk inﬂa edilen, düﬂük
maliyetli bir bina buras›. Todd, 1000 kiﬂilik esnek oditoryum ve sahneyi
ve bunlar›n etraf›nda, ihtiyaçlara göre geliﬂtirilebilecek kamusal
mekanlar ve sahne arkas›n› içeren geliﬂime aç›k yap›y› kapsayan kapal›
bir kutu önermiﬂ. Opera özellikle büyük bir sahne arkas› alan›
gerektirdi¤i için bu yap›, binan›n sahne tesislerinin kullan›laca¤› aç›k
hava konserleri için üstü kapal› bir avlu etraf›nda düzenlenmiﬂ. Binan›n
kaplama sistemleri EPFL’nin Malzeme Bilimi ile iﬂbirli¤i içinde,
tamamen ekolojik ölçütler ve maksimum inovasyon teknikleri
gözetilerek geliﬂtirilmiﬂ.

Young Vic Theatre
Londra, ‹ngiltere

B

ol ödüllü The Young Vic Londra’da Southbank’ta yer alan düﬂük
maliyetli geçici bir bina olarak ömrünü tamamlay›nca iﬂe yarar bir
kentsel toplanma alan› olarak yeniden tan›mlanmaya ihtiyaç
duymuﬂ. Proje için Haworth Tompkins ile çal›ﬂan Todd var olan ana
oditoryumunun ruhunu ve ilkesini ve dokunun genel havas›n› olabildi¤ince
korumay› seçmiﬂ. Sahnenin uzant›s› olarak iﬂ gören bir yük boﬂaltma kap›s›,
yeni ve esnek bir teknik ﬂebeke ve tiyatro çal›ﬂanlar› için birçok sahne
kapa¤›, bar ve demonte balkonlar eklenmiﬂ ama as›l a¤›r sahne
ekipmanlar›n›n korunmas› tercih edilmiﬂ. Bu mekandaki geçicilik eti¤i yeni
bir demonte stüdyo tiyatrosu ile güçlendirilmiﬂ. Devasa bir Alsop ilan›n›n
alt›nda yer alan yap›, zaman›m›z›n gösteriﬂten uzakl›k yaklaﬂ›m›na
seslenerek Stirling ödülünü az bir farkla kaç›rarak ikinci olmuﬂ.

PROJE ADI > Young Vic Theatre
PROJE TANIMI > Tiyatro binas› yenileme
KONUM > Londra / ‹ngiltere
MÜﬁTER‹ > Young Vic Theatre Company
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd
‹NﬁAAT MÜHEND‹S‹ > Jane Wernick Associates
M+E MÜHEND‹S‹ > Gardiner and Theobland
MAL‹YET DANIﬁMANLARI > Davis Langdon Everest
TAR‹H > 2002-2004 (Tasar›m) 2006’da tamamland›

Foto¤raflar: Philip Vile
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Foto¤raflar: Studio Andrew Todd Ltd.

Silo Oditoryumu
Marsilya, Fransa
arsilya’daki Silo projesinin inﬂas›na dört y›ll›k bir tasar›m
periyodunun ard›ndan yak›nlarda baﬂlanm›ﬂ. 1920’lerden kalma bir
tah›l ambar› kompleksini opera oditoryumu, tiyatro ve konser
salonuna çevirmeyi amaçlayan proje, bu özelli¤iyle eﬂsiz bir deneme. Mimar
“bulunmuﬂ” bir mekan›n beton silindirlerle dolu oldu¤u için gezilememesi
veya alg›lanamamas›n›n tuhaf bir paradoks oldu¤unu belirtiyor.
Büro, bu mekandan kazarak ç›karmak istedi¤i hacmi anlayabilmek için
bedenin üst k›sm›n›n içeri girebilece¤i kadar büyüklükte devasa bir maket
yapm›ﬂ. Oditoryum var olan binan›n çetin geometrisini ve ritmini izliyor:
Balkonlar sahneye dikey olarak bakacak ﬂekilde kenarda kalan yar›m
ambarlara sabitlenmiﬂ. Oditoryumla sahne aras›nda sabit bir s›n›r yok ama
opera için hareketli bir sahne önü öngörülmüﬂ. Teknik ﬂebeke bile bu dikkat
çekici endüstriyel arkeoloji ürününün karakteriyle uyum sa¤layacak ﬂekilde
düzenlenmiﬂ. Deborah Warner ve Peter Brook gibi müdürler, ﬂimdiye dek
görülmemiﬂ büyüklükteki (1300-1900 kiﬂilik) bu gayr› resmi ama tamamen
iﬂlevsel “bulunmuﬂ” alana duyduklar› ilgiden söz etmiﬂler bile. Ayr›ca binan›n
kimli¤inin, “popüler” ve “yüksek” sanat aras›ndaki bariyerleri, bunlar›
al›ﬂ›lmam›ﬂ samimi binada kar›ﬂt›rarak y›kaca¤› umut ediliyor. ||
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PROJE ADI > Silo Oditoryumu
PROJE TANIMI > Tah›l ambar›n› konser ve tiyatro salonu olarak düzenleme
KONUM > Marsilya / Fransa
MÜﬁTER‹ > City of Marseille / SOGIMA
M‹MAR‹ TASARIM > Studio Andrew Todd ile C+T Architectes
‹NﬁAAT MÜHEND‹S‹ > SICA
MAKINE MÜHEND‹S‹ > EPHTA
T‹YATRO DANIﬁMANLARI > dUCKS Scéno
AKUST‹K > Rouch / Albaric acoustics
TAR‹H > Devam ediyor

ANDREW TODD
1968’de ‹ngiltere’de do¤du. Cambridge’de ‹ngiliz Edebiyat› okuduktan
sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde mimarl›k alan›nda yüksek
lisans›n› tamamlad›. Mimar, yazar ve müzisyen Todd, Paris merkezli
bürosunu kurmadan önce Jean Nouvel ile çal›ﬂt›. Beﬂ y›l boyunca ‹talyan
dergisi Spaziò e Società’n›n Paris muhabirli¤ini yapt›. Fransa’da Quai
Malaquais Mimarl›k Okulu’nun yan› s›ra ABD, Norveç, ‹talya ve
‹ngiltere’deki üniversitelerde ders verdi. Geçici tiyatro mekanlar› için
yeni çözümler üreten uluslararas› bir konsorsiyumun baﬂkanl›¤›n›
yap›yor.

Ödüller:
40 Yaﬂ Alt›nda 40 Avrupal› Mimar Ödülü, 2008.
Mimarl›k kuram›nda en iyi deneme ile Frank Miles Günü Ödülü.
Young Vic Theatre ödülleri:
Stirling Ödülü 2007. ‹kincilik.
RIBA Ulusal Ödülü 2007
RIBA Y›l›n Londra Binas› 2007
USITT Liyakat Niﬂan› 2007
Strüktürel Çelik Tasar›m Liyakat Niﬂan› 2007
Leading European Architectural Forum (LEAF): Y›l›n Kamusal Bina
Ödülü 2007
Civic Trust Ödülü
2008 AIA/UK Tasar›mda Mükemmeliyet Ödülü
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