Water Digital Pavilion
carlorattiassociati / walter nicolino & carlo ratti

Digital Water Pavilion
Zaragoza, Spagna, 2008

1
2
4

Ảnh minh họa / Chú thích
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Didascalia / Legenda

Khách hàng / Committente: Thành phố Saragozza và Expoagua Zaragoza 2008 / Città di Saragozza ed Expoagua Zaragoza 2008. Diện tích xây dựng / Superficie: 800 m2. Kinh phí / Budget: 4.200.000 €. Thiết kế / Progetto:
carlorattiassociati / walter nicolino & carlo ratti. Với sự cộng tác của / Con la collaborazione di: Claudio Bonicco, Matteo Lai. Tư vấn / Consulenti: MIT Media Laboratory / Smart Cities GroupWilliam J. Mitchell, Director (ý tưởng về
bức tường nước / concept muro d’acqua interattivo); ARUP Madrid, London (kỹ thuật / engineering); Agence Ter (kiến trúc cảnh quan / lanscape architecture); Studio FM Milano (diễn họa / grafica). Thi công / Imprese esecutrici:
Siemens Spagna, Lumiartecnica Internacional Spagna. Nhiếp ảnh / Fotografie di: Claudio Bonicco, Ramak Fazel, Max Tomasinelli, Walter Nicolino

2  í


Làm thế nào để tạo ra những không gian kiến trúc có khả
năng biến đổi hình dáng và có thể chuyển động được?
Saragozza (Tây Ba Nha), thành phố chủ nhà của tổ chức
hội chợ triển lãm quốc tế Expo 2008, đã đem đến một cơ hội
tuyệt vời để thử nghiệm đặc điểm trên. Công trình Digital
Water Pavilion được yêu cầu thiết kế với chức năng chính
nhất là văn phòng du lịch của toàn bộ hội chợ Expo cùng
các chức năng hỗ trợ như giải khát, info point của dự án
Milla Digital. Thách thức lớn nhất với người thiết kế là làm
sao có thể sử dụng nước – chủ đề của hội chợ triển lãm
– như một yếu tố cấu thành kiến trúc. Sáng tác của Carlo
Ratti Associati đã giới thiệu một giải pháp cực kỳ đổi mới:
các bức “tường ngoài” của gian triển lãm được tạo nên từ
các giọt nước điều khiển số, và nhờ kỹ thuật này chúng
tạo nên các chữ viết hoặc họa tiết trang trí hoặc các cổng
tiếp cận. Kết quả là một không gian tương tác - biến đổi đã
được tạo ra ở đó, mọi vị trí trên bức tường đều có thể trở
thành một lối ra vào, trong khi các phân vùng nội bộ có dịch
chuyển tùy thuộc vào số lượng người có mặt trong gian
triển lãm. Yếu tố “vật chất” duy nhất là hai khu phụ trợ và
cấu trúc mái: ngay bản thân mái che gian triển lãm cũng
được thiết kế theo nguyên tắc một chiếc rèm để có thể di
chuyển theo chiều dọc từ điểm cao nhất xuống tận mặt đất
để xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của toàn bộ gian triển lãm.

Come
creare
spazi
riconfigurabili e fluidi in
architettura?
L’occasione
di sperimentazione è stata
offerta
dalla
città
di
Saragozza, sede dell’Expo
mondiale del 2008 dedicata
al tema dell’acqua, per cui
è stato progettato il Digital
Water Pavilion. Adibito a
ufficio del turismo durante
la
manifestazione
del
2008, il padiglione è stato
trasformato in un caffè e
in un infobox relativo al
progetto Milla Digital. La
sfida è stata quella di usare
l’acqua – tema dell’Expo
2008 – come elemento
architettonico. Le pareti sono
composte da gocce d’acqua
a controllo numerico, che
possono generare scritte,
pattern o varchi d’accesso.
Il risultato è uno spazio
interattivo e riconfigurabile
in cui ogni parete può
diventare potenzialmente un
ingresso o un’uscita, mentre
le partizioni interne possono
spostarsi in funzione del
numero di persone presenti
nel padiglione. Unici elementi
materici due box e il tetto:
quest’ultimo è una sorta di
sipario che può muoversi
verticalmente e appiattirsi
a terra annullando l’intero
padiglione.
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Dehors Café Trussardi
Milano, Italia, 2008

carlorattiassociati / walter nicolino & carlo ratti

Góc Café của hãng t.trang Trussardi

Khách hàng / Committente: Trussardi
S.p.A
Diện tích xây dựng / Superficie: 60 m2
Kinh phí / Budget: 220.000 €
Thiết kế / Progetto: carlorattiassociati /
walter nicolino & carlo ratti
Tư vấn / Consulenti: Polar Glass System
(cấu trúc / struttura); Patrick Blanc (cây
xanh / verde verticale); David Drago (nội
thất / interior design); Artemide (ánh sáng
/ illuminazione)
Nhiếp ảnh / Fotografie di: Armin Linke,
Max Romasinelli, Pino dell’Aquila, Walter
Nicolino
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Ảnh minh họa / chú thích

Quán giải khát của hãng thời trang Trussardi hiện ra với hình
dáng một khối hộp thủy tinh với một vườn treo trên đỉnh.
Mảng xanh đặc biệt này đã được hiện thực hóa nhờ hệ
thống mur vegetal – một phát minh của nhà thực vật học
người Pháp Patrick Blanc. Tại đây, hơn 120 loài thực vật
khác nhau được trồng trên một cấu trúc đỡ mỏng hình tròn,
tạo ra hiệu ứng một đám mây thực vật trôi nổi trong không
gian. Đây là ứng dụng đầu tiên của mur vegetal trong điều
kiện không tiếp đất, mà được chèn vào trong một môi trường
khoáng chất như một ốc đảo, một không gian nén. Việc sử
dụng yếu tố sống như một vật liệu xây dựng yêu cầu người
thiết kế diễn giải toàn bộ cấu trúc như một sinh vật với sự
chao đổi chất riêng của mình.Theo đó, các ống dẫn chất để
nuôi dưỡng cây xanh và hệ thống thoát nước dư thừa được
chuyển qua bốn trụ nhỏ tới phòng điều khiển ở tầng hầm
nơi đặt trung tâm điều khiển và máy bơm. Để tạo được một
sự hòa hợp với bối cảnh kiến trúc, các họa tiết hoa văn trên
mái nhà hát Filodrammatici ở phía đối diện đã được diễn
giải vào trong công trình theo một cách thức đương đại.
Il nuovo dehors si pone come una teca di vetro con un vero
e proprio giardino sospeso alla sua sommità, reso possibile
grazie al sistema mur vegetal inventato dal botanico
francese Patrick Blanc. Più di 120 essenze vegetali diverse
trovano posto sull’esile supporto ad anello, creando l’effetto
di una nuvola vegetale che fluttua nello spazio. Il giardino
sospeso – il primo caso di mur vegetal che non poggia a
terra – si inserisce in un contesto completamente minerale
all’interno del quale rappresenta un’oasi, uno spazio di
decompressione. L’uso di un elemento vivo come materiale da
costruzione ha portato ad interpretare l’intera struttura come
un organismo dotato di un proprio metabolismo. I tubi per il
nutrimento delle piante e il sistema di drenaggio dell’acqua
in eccesso vengono convogliati, attraverso quattro esili
pilastrini cavi, nella camera di controllo al piano seminterrato
provvista di cisterne, centraline di controllo e pompe. Per
analogia si confronta curiosamente con i motivi floreali
della pensilina liberty del Teatro Filodrammatici di fronte,
proponendone una rivisitazione in chiave contemporanea.

Didascalia / Legenda
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The Cloud
Zaragoza, Spagna, 2008

carlorattiassociati / walter nicolino & carlo ratti

Đám mây

2500 B.C. /
1890 A.D. /
Pyramids
Dự án The Cloud (Đám mây) đượcSteel
sinhEra
ra với mục tiêu tạo
nên một biểu tượng mới cho Thế vận hội London 2012: một
điểm quan sát sáng tạo toàn bộ khung cảnh Thế vận hội, ở
đó khả năng kết nối của du khách sẽ không chỉ dừng lại ở
giới hạn thành phố mà còn vươn đến phạm vi toàn thế giới
bằng những thao tác chuyển giao dữ liệu số. The Cloud còn
làm việc như một màn hình lớn: một đám mây tương tác
với cảnh quan London và đại diện cho một ngọn lửa hiện
đại của Olympic. Khách thăm quan có thể leo lên đỉnh The
Cloud bằng cách đi bộ hoặc đạp xe: mỗi bước chân, mỗi
bàn đạp của mỗi cá nhân đều có giá trị trong nỗ lực trong
việc tích lũy năng lượng tập thể và như vậy bất cứ ai trên
thế giới đều có thể giúp phát triển The Cloud và góp phần
1851
A.D. nguồn
/
/ Olympic ở London.
lưu giữ
sáng của 2008
ngọnA.D.
đuốc
Crystal Palace
Beijing Olympic Stadium

2012 A.D. /
Cloudcome
/ Lifting
Humanity
The CloudThe
nasce
nuovo
simbolo per le olimpiadi
di Londra del 2012. La proposta è quella di costruire una
piattaforma di osservazione innovativa, che sappia collegare
i visitatori con l’intera città e allo stesso tempo con tutto il
mondo, immergendole in un euforico traffico di dati digitali.
The Cloud, inoltre, funziona come un enorme schermo: una
nuvola interattiva che caratterizza il paesaggio londinese
e può, per esempio, rappresentare una moderna fiamma
olimpica. La gente può scegliere di salire sulla sommità
di The Cloud a piedi o in bicicletta: ogni singolo passo
contribuisce ad un grande sforzo collettivo di raccolta
dell’energia. Chiunque, in giro per il mondo, può intervenire
allo sviluppo di The Cloud contribuendo a mantenere
2012 A.D.viva
/ la fiamma della fiaccola olimpica di Londra.
sempre
The Cloud / Lifting Humanity

Khách hàng / Committente: London
2012
Kinh phí dự kiến / Costo stimato:
15.000.000 GBP
Đối tượng sử dụng / Destinazione
d’uso: Công trình công cộng, biểu tượng
của Thế vận hội London 2012 / Edificio
pubblico, simbolo per le Opimpiadi di
Londra 2012
Thiết kế / Progetto: carlorattiassociati /
walter nicolino & carlo ratti
Với sự cộng tác của / Con la
collaborazione di: Alex Haw
Tư vấn / Consulenti: Schlaich Bergerman
und Partner, ARUP, Agence Ter, GMJ,
Studio FM Milano, Tomas Saraceno
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“thật diệu kỳ... thật phi thường... / fantastic... remarkable...” - Boris Johnson, Thị trưởng thành London / Sindaco di Londra

1851 A.D. /
Crystal Palace

2008 A.D. /
Beijing Olympic Stadium

2012 A.D. /
The Cloud / Lifting Humanity
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