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اولبخش:

ن ای. آمریکای شمالی، کشوری است درمکزیکیاایاالت متحد مکزیک
، مکزیکوسیتیمیلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن۱۱۲کشور بیش از 

.پرجمعیت ترین شهر دنیا است

زبان زبان اداری و کاربردی در مکزیک زبان اسپانیایی است اما این کشور یک
زبان بومی سرخ پوستی نیز به عنوان ۶۲، تعداد ۲۰۰۳رسمی ندارد و از سال 

ن کشور کشور مکزیک بزرگ تری. ثبت شده و رسمیت یافته اند« زبان های ملی»
ن در اسپانیایی زبان جهان است و حدود یک سوم از کل اسپانیایی زبان های جها

دورگه )مستیزودرصد مردم مکزیک از تبار۷۰. مکزیک زندگی می کنند
درصد سرخ پوست ۹.۸درصد سفیدپوست و ۱۵، (سفیدپوست و سرخ پوست

درصد پیرو دیگر شاخه های ۷.۹مردم آن مسیحی کاتولیک و ٪۸۲.۷. هستند
.مسیحیت هستند

ارآنپایتختنامآن کهازپساما.بودنواسپانیایکشوراینآغازیننام
زبانازبرگرفتهکهمکزیکنامکردندانتخابمکزیکوسیتی
نیستمشخصمکزیکمعنی.برگزیدندآنبرایرااستناهوآتلسرخ پوستی

استMēxihtliیاmextliازبرگرفتهنظربهاما

۴۰هبمتعلقآمدهدستبهمیانیآمریکایدرانسانازکهآثارینخستین
بهباستانعهدسرخ پوستانپیشسالهزار۹حدوددر.استپیشسالهزار

یادفرهنگیانقالبیکعنوانبهاتفاقاینازآوردندرویذرتکاشت
.شده است

اللاستقاعالمیهصدور.شداعالماسپانیاازمکزیکاستقالل۱۸۱۰سالدر
.دشمکزیکی هاواسپانیانیروهایمیانطوالنیجنگ هایدورهیکبهمنجر

رسیداستقاللبهرسماًمکزیک۱۸۲۱سالدرنهایتدر

جغرافيایيموقعيت:
در،می باشدمسطحکهآنازقسمتیتنهاو.استمرتفعوکوهستانیکشوری

متر۵۰۰ازکشوراینارتفاعکهآنجااز.شده استواقع«یوکاتان»جزیرهشبه
.استرمتغیزمین،ارتفاعوجغرافیاییعرضبهنسبتدمااین رواز.استبیشتر
ومرطوبجنوب،کهحالیدربوده،کشتقابلغیروخشککشوراینشمال

استگرم

و از جنوب شرقی ایاالت متحده آمریکااین کشوراز شمال با
خلیج اقیانوس آرام، در غرب و جنوب،همچنین. هم مرز استبلیزوگواتماالبا

شور با این ک. در جنوب شرق آن را دربرگرفته انددریای کارائیبدر شرق ومکزیک
اُمین کشور ۱۱اُمین کشور وسیع دنیا و ۱۴میلیون کیلومتر مربع وسعت، ۲حدود 

پرجمعیت دنیاست

فرهنگ

های فرهنگ مکزیک بازتابی از تاریخ این کشور و ترکیبی از فرهنگ های تمدن 
کشور زمانی که مکزیک به یک.پیش از ورود اسپانیایی ها و فرهنگ اسپانیا است

میان مستقل تبدیل شد به دنبال یک هویت ملی بود که تنها عنصر مشترک
ست در آخرین ربع سده نوزدهم و دهه نخ. ساکنان تازه آن کاتولیک بودنشان بود

ی همراه با پیشرفت اقتصادی و آشتپورفیریو دیاسسده بیستم یعنی در دوران
تی که رقصی سنرقص ماریاچی:از عناصر مهم فرهنگی مکزیک می توان به. بود

است و در آن زنان جامه های رنگارنگ خود را همراه با ضرب آهنگ های شاد 
در این رقص دو نفره مردها دست خود . ماریاچی در هوا به جلو عقب می چرخانند

رشان را پشت کمر خود حلقه می کنند و زنان با حفظ فاصله ای محترمانه، در براب
.دامن افشانی می کنند
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جمعيت شناسي

 میلیون نفر است و ۱۱۲بر اساس آخرین برآورد رسمی جمعیت مکزیک
معیت رشد ساالنه ج.پرجمعیت ترین کشور اسپانیایی زبان در جهان است

امید .کاهش یافته است۲۰۰۵در سال ٪۹۹به۱۹۶۵در ٪۳٫۵مکزیک از 
۷۸٫۳مرد و ۷۲٫۶)سال برآورد شده ۲۰۰۶۷۵٫۴به زندگی در سال 

نفر بود در حالی ۱۰۰۰در هر ۱۹۷۰۹٫۷نرخ مرگ و میر در سال (.زن
زن در هر ۳٫۸مرد و ۱۰۰۰مرد در هر ۴٫۹این نرخ به ۲۰۰۱که در 
۲۰۰۱دالیل اصلی مرگ در سال .زنان کاهش یافته است۱۰۰۰

۱۱)و سرطان ( درصد زن۱۷٫۶برای مردان ٪۱۴٫۶)بیماری های قلبی 
مردم ساکن مناطق ٪۷۵. بوده است( در زنان٪۱۵٫۸در مردان و ٪

بزرگ، پنج منطقه بزرگ شهری در مکزیک مکزیکو سیتی.شهری هستند
گواداالخارا بزرگ، مونتری بزرگ، پوبال بزرگ و تولکا بزرگ است

زبان

 مردم ٪۹۷مکزیک دارای زبان رسمی نیست اما زبان اسپانیایی که توسط
ن در قانو.آن گویش می شود به عنوان زبان ملی در نظر گرفته می شود

مردم به یکی از زبان های ٪۷٫۱زبان های محلی از آزادی برخوردار هستند 
ود اسپانیایی نمی دانند و به فقط به زبان خ٪۱٫۲بومی گویش می کنند و 

ن در مکزیک دارای بزرگترین جمعیت اسپانیایی زبا. گویش می کنند
گویشور ۰۰۰، ۸۰۰میلیون نفر و یوکاتک مایا ۱٫۵ناواتلی .جهان است

برخی از زبان های ملی در معرض خطر انقراض هستند . دارد
لیسی به زبان انگ.که توسط کمتر از صد نفر گویش می شودالکاندونمانند

طور گسترده ای در کسب و کار در شهرهای مرزی و نیز توسط یک 
ده میلیون شهروند آمریکایی که در مکزیک زندگی می کنند استفا

..می شود

(۲۰۱۰سرشماری )دین در مکزیک

کاتولیک 
رومی

۸۲٫۷٪

مسیحیان 
دیگر

۹٫۷٪

ادیان 
دیگر

۰٫۲٪

بی دین ۴٫۷٪

نامشخ
ص

۲٫۷٪

مکزیکوسیتی در Reforma خیابان

بررسی و تحلیل مرکز فرهنگی روبرتو کانترال

(Roberto Cantoral Cultural Center)
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معرفي پروژه

شهر مکزیکوسیتی-مکزیک: موقعیت

 شرکت برویسین: معمار

 جراردو برویسین :تیم طراحی(Gerardo Broissin )–
دیوید سووارز 

۲۰۱۲:سال افتتاح پروژه

متر مربع۹۲۸۷:: مساحت پروژه

 متر مربع۱۷۶۷۹: مساحت سایت

 مرکز فرهنگی کانترال در خیابانMayorazgo  در
.جنوب مکزیکو سیتی واقع شده است

بنامعماريطرح:

مکزیکآهنگسازانونویسندگانجامعهسالچندازپسپیوستتحققبهسازانآهنگرویای((sacmفرهنگیمرکزرسیدندخودهدفبه
شدارایههاآنکاربرایکانترالروبرتو

استپیانوازالهامباکهشدهطراحیبروسینجراردوتوسطنفر۸۵۰برایمربعمتر۹۰۰۰تقریباباکنسرتانجمنشکوهباسایتوفضای

کندتشدیدراهاآناحساساتوعواطفببرندلذتموسیقیژانرهایتمامازمردمتا

استالتینآمریکایکنسرتسالنترینمدرنوبزرگترینفرهنگیسالناین

ملیدانشگاهردسعدادواردمعمارتوسطکهباشدمیمتغیراکوستیکسالنیکدارایاستشدهطراحیبروسینمکزیکیمعمارتوسطکهمرکزاین
شدتشکیلوطراحی(unAm)مکزیک
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:موقعيت سایت

سالن ورزش.7

شبکه دسترسی ها 

دسترسي درجه 
یک

دسترسي درجه 
دو

دسترسي درجه 
سه
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سایت پالن

اتاق گریم

اتاق لباس

اتاق اصلی گریم و لباس

اتاق چای

پالن 
همکف

ورودی پارکینگ
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ورودي افراد پياده رو.1

مجتمع هنر و تکنولوژي.5

بررسي پالن ها

ورودی

جایگاه روسا

بخش اداری کنسرت

بخش اداری

Vip  
جایگاه

پالن طبقه اول

پالن طبقه دوم

جایگاه باال

بالکن

جایگاه سرایندگان

البی

اتاق نهار خوری

بخش اداری
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استودیو ضبط

اتاق کنترل

انبار

اتاق انتطار

اتاق ریس

اتاق جلسه هیت 
مدیره

پالن طبقه سوم

-2پالن زیزمین 

- 1پالن زیزمین 

تاسیسات
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برش 
عرضی

برش از 
مجموعه

نماهایی از  
پروژه

البی
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کافه گروه 
کنسرت

اتاق اصلی گریم 
و لباس

نمای پروژه از 
خیابان

پروژه در مارس 
2011

سالن 
همایش
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sowt

:محاسن

۱-اکوستیک منحصر به فرد در سالن کنسرت

۲-نورپردازی عالی در تمامی فضاها

۳-داشتن فضای مدرن برای موسیقی و تاتر

۴-داشتن پارکینگ طبقاتی

۵-وجود فضای مناسب در سالن کنسرت

معایب:

۱-خیابان اطراف پروژه باریک است

۲-دسترسی مناسب از خیابان ندارد

۳-پروژه در منطقه شلوغ شهر واقع شده است


