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  این نکته که نورمن فاستر در طول چهار دهه طراحی معماری همواره در
صدر بهترین معماران زمان بوده است حکایت از هوش استادانه او در  

ی مردم  درک صحیح تغییرات زمان، تکنولوژی و زیبایی شناسی و نیازها
در شهر منچستر در انگلستان است ۱۹۳۵او که متولد . هر دهه دارد

گاه  تحصیالت معماری را در دانشکده معماری منچستر آغاز کرد ودر دانش
القه  نگاه متفاوت او به ساختار سازه و ع. بیل در امریکا به پایان رساند

شه بیش از حد او به آفرینش ساختارهایی نو با مصالحی مدرن چون شی
نیز ( ۱۹۶۴–سه خانه پلکانی در لندن )و فوالد را در اولین آثارش مانند 

تاهی از  دقت، ظرافت و پشتکار فاستر در فاصله کو. می توان مشاهده کرد
اغاز فعالیت حرفه ای وی او را در معماری انگلستان شاخص کرد و 

شهرت او را از مرزهای ۱۹۸۳در سال  RIBAدریافت مدال طالی 
.انگلستان فراتر برد

و تنها  اثار او در این چهار دهه به خوبی بیانگر برداشت های او از تغییرات سریع معماری قرن بیستم است
دقت و ظرافت او در نمایش ساختارهای متفاوت سازه در اثارش او را به معماران سازه گرایی چون پل 
صی رودولف و کاالتراوا نزدیک می سازد اما با این اوصاف هرگز نمی توان او را در مکتب یا سبک به خصو

فاستر نیز همچون بسیاری از دیگر معماران تراز اول جهان جز چندین ویال و خانه مسکونی. محدود نمود
ت عالقه ای به طراحی مجتمع های مسکونی و مساکن اجتماعی نداشته و کمتر در مسابقاتی از این دس

لبیون با این وجود در لیست اثار او چند نمونه مسکن جمعی به چشم می خورد که مجتمع آ. شرکت می کند
.که مجموعه ای از واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت می باشد موفق ترین آنهاست

آنالیز سایت
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حل رودخانه پیچ فرم سیال و منحنی واری که فاستر در طراحی مجتمع مسکونی آلبیون به تماشا گذاشته بی ارتباط با قرارگیری این مجتمع در سا•

نش نظیر تناسبات  این ایده با زیبایی و وقار تمام  در کنار ساحل رودخانه نشسته و تفاوت های چشمگیر بنا با بافت پیرامو. در پیچ تایمز نبوده است

.حجم ارتفاع و حتی مصالح به کار رفته در جداره ها این بنا را به عنصری شاخص در منطقه مبدل کرده است

ن در یک در نمای رو به رودخانه بالکن ها با حفاظ های شیشه ای ظریف با فرمهایی منحنی شکل قرار گرفته اند حال آنکه جداره جنوبی ساختما•

امه شبکه منحنی  فرم سقف هین مجتمع نیز اد. شبکه نازک آلومینیومی پنهان و تنها بوسیله عقب نشینی بالکن ها و پنجره ها شکافته شده است

قف  تکنولوژی س. در نمای جنوبی است و گشودگی هایی که در آن به چشم می خورد بالکن های واحدهای دوبلکس در طبقات آخر می باشند

ه در جهت  طراحی انحنای توده بر خالف انحنای رودخان. وبازشوهایی که در آن قرار دارند یکی از پیشرفته ترین سیستمهای اجرای سقف میباشد

.خلق فضای باز عمومی و تعریف ورودی های اصلی توده بسیار موفقیت آمیز بوده است

در . ی باشنداین مجموعه از سه ساختمان مجزا تشکیل شده است که دو ساختمان دیگر مستطیلی شکل و بسیار کوچکتر از ساختمان مسکونی م

الری ها  فرهنگی نظیر فروشگاههای لوکس کافه ها و گ-میان این سه بنا فضای باز عمومی قرار گرفته و طبقات همکف به عملکردهای تجاری

طبقه می باشد که از ۱2واحد آپارتمانی یک تا چهار خوابه در ۱۸۵مجتمع شامل . اختصاص  یافته و پارکینگ ها نیز در زیرزمین جای گرفته اند

ر نیمه در نیمی از واحدها امکان دید به هر دو سوی بنا میسر گشته و د. واحد دوبلکس در دو طبقه باالیی ساختمان قرار گرفته اند۱2این تعداد 

ده است که چهار ارتباط عمومی شامل پلکان دو آسانسور و راهروهایی کوتاه در بنا تعبیه ش. دیگر تنها دید به منظر شهر یا رودخانه ممکن می باشد

ن در تمامی واحدها دیوارهای داخلی انعطاف پذیر و متحرک هستند و امکا. هر یک در هر طبقه به شش یا هفت واحد مسکونی دسترسی دارند

.خلق فضاهایی متفاوت را بوجود می آورند

توده و فضا نسبت فضای سبز سایت
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دید های خارجی
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واحدهای تک خواب واحد های دو خواب
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واحد های سه خواب

واحد های چهار خواب

طبقه سوم
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طبقه سوم

طبقه ششم

طبقه پنجم

طبقه پنجم طبقه پنجم
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طبقه هفتم
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