1

مرجع دانلود معماری

ARCH-PROJECTS.COM

آرشیو بزرگ رساله،مطالعات و پایان نامه معماری
سالم،در این فایل فهرست مطالب و بخشی از مطالب رساله در اختیار شما هست،در صورتی که برای
پروژه شما مناسب بود برای دریافت فایل کامل رساله از طریق سایت اقدام به خرید بکنید...

برای دریافت رساله مورد نظر خود در سایت مرجع دانلود معماری جستجو کنید این آرشیو شامل بیش از  033عنوان
پایان نامه معماری میباشد.
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رساله مرکز هنرهای نمایشی
چکیده
دقت در معماری تئاتر هر کشور ،یکی از راههایی است که به شناخت ساختار اجرایی نمایش آن سرزمین میانجامد .به
لحاظ آنکه نمایش در ایران تا اواسط عصر قاجار ،که دارای مکان نمایشی شد ،دورهگرد بود و در فضای مسکونی شهر و
روستا اجرا میشد .
الجرم ،شناخت معماری سنتی ،رروری بود و فضاهایی چون بازار ،کاروانسرا ،قهوهخانه ،زورخانه ،باغ و منزل مسکونی که
هریك به نوعی یا خود مکان موقت اجرای نمایش بودهاند و یا به عنوان طرح مقدماتی برای ایجاد مکان نمایشی بررسی
میشد و الگو قرار میگرفت.
یکی از ویژگیهای معماری سنتی ایران «نظام تمرکزگرایی» است .خصوصیتی که موجب میشود تا نظرها از پیرامون،
معطوف مرکز شود .این ویژگی در نمایش سنتی ایران به کار گرفته میشود تا تمام قوای دیداری و شنیداری مخاطب،
روی کانونی که عمل نمایشی در آن صورت میگیرد ،متمرکز شود (صحنهگرد) .بیگمان بررسی و تحقیق دربارة مکان
برگزاری نمایشهای ایرانی و دریافت چگونگی ارتباط فضاهای مختلف آن ،میتواند ما را در به کارگیری روشهایی که
منجر به ایجاد فرآیند ارتباط میشود ،یاری کند.

اهداف پروژه:
)1ایجاد فضائی با کاربری تقریبا مشابه با اماکن فرهنگی ساخته شده اما با کیفیتی متفاوت و سبکی جدید.
)2خلق مکانی به منظور تجمع انواع هنرها و سبک های مختلف با حفظ استقالل و بدون تحت الشعاع قرار
گرفتن توسط دیگری.
)3طراحی و اجرای فصاهائی که کمبود آن در کشور حس میشود.
)4کشف و تحلیل و آنالیز مسائل مشکالت و تنگناها و کمبود احتمالی امکانات مربوطه.
ایده اصلی طرح بر پایه نو بودن بنا نهاده شده و اصلی ترین جنبه های آن عبارتست از نمادین بودن آن جامع
بودن طرح و اینکه باالخره محلی مجزا و مستقل برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور در این طرح
در نظر گرفته شده است.
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پیشینه تحقیق:
پیشینه این تحقیق به علت احساس نیازهای جدید و در نتیجه نیاز به فضاهای جدید بازمیگردد .سالهاست که در
سرتاسر جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته جهان مراکزی بنیان نهاده شده که در واقع محلی حیاتی برای نشان
دادن عصاره فرهنگ و هنر هر کشور است .چنین مجموعههایی ابتدا در کشور آمریکا ساخته شد که در آن
فعالیتهایی به جر نمایش فیلم هم انجام میشد .سپس نمونه هایی در انگلیس کانادا و سایر کشورهای اروپایی
با هدف اجماع فعالیتهای هنری و نگاه تخصصیتر به مقوله هنر تاسیس گشت .بعدها با احداث کاخ جشنواره
کن 1نگرشی جدید در ساخت مراکز فرهنگی پدید آمد و نیاز به وجود محلی تخصصی برای برگزاری جشنواره-
های هنری به ویژه در کشورهایی که هنرهای نمایشی و به خصوص سینما در آن پررنگ بود احساس شد و بدین
ترتیب انقالبی در طراحی و ساخت مولتی پلکس ها به وقوع پیوست.
روش تحقیق:
این تحقیق ترکیبی از روش های تحقیقی است که ابتدا با شیوه های بنیادی و نظری آغاز گشته و با روشهای
نظری و عملی ادامه یافته با روش عملی و کاربردی انجام مییابد .در این تحقیق مهمترین بعد ،بررسی دقیق
نمونههای کامل و غول آسای ساخته شده بود که نشان دهنده وجود استانداردهای جدید است.
همچنین روش اصلی گردآوری اطالعات شیوه کتابخانهای است که شامل بررسی کتابها جزوات و مصادیق
طرح و همینطور سایتهای مربوطه اینترنتی و بازدید و تحلیل نمونههای موجود در کشور و مجموعه های خارج
از کشور است.
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