
Hmotovo jedinečný výraz haly Le Saf-
ran a kvalita použitého materiálu na
fasáde necháva návštevníkov v úžase,
podobne ako aj presvedčivá funkciona-
lita a využitie vnútorného priestoru
budovy. Budova zároveň spĺňa jasnú
potrebu mesta Brie Comte Robert, ktoré-
mu chýbalo vhodné miesto na koncerty,
divadelné a baletné predstavenia a fes-
tivaly, ako aj priestor pre výstavy. Pro-
jekt bol vybratý v súťaži o najlepší pro-
jekt pre toto dôležité kultúrne centrum.
„Le Safran“ predstavuje priestorové pre-
pojenie medzi historickým, starým
mestom a blízkou diaľnicou La Franci-
lienne. Voľba polohy na rozhraní medzi
mestom a rovinou Brie plateau, v mieste
kulminácie impresívnej ulice Avenue
Victor Hugo, demonštruje ambicióznu

povahu projektu a jeho význam pre
mesto Brie Comte Robert. Jedným
z hlavných cieľov projektu bola výstavba
nového kultúrneho centra, ktorá má
dodať mestu kľúčovú pozíciu v rámci
prepravnej siete regiónu Īle-de-France. 

Dispozičné riešenie 
Hlavným komponentom nového mies-

ta pre spoločenské podujatia je sála,
v ktorej je pódium určené pre hudobné,
baletné alebo divadelné predstavenia.
Tento ústredný prvok je strohý nemenný
a funkcionalistický, má preberajúci tvar
z čierneho betónového bloku. Vytvára
silný kontrast proti dojímavej fasáde
skonštruovanej z krytinového obkladu
TECU® Gold, ktorá sa vinie okolo bloku
kocky ako závoj. Zreteľné, nie obvyklé,

orámovanie zabezpečujú dva triky v jed-
nom: fasáda vyzerá ako by bola súčas-
ťou scenérie a zároveň vytvára v mysli
umeleckú masku. 

Materiálové riešenie 
Materiál použitý na fasáde – TECU®

Gold – je ideálne prispôsobený požia-
davkám projektu. Povrch je pútavý
a nasadzuje výrazný akcent. Vďaka jeho
vynikajúcej plastickosti – odlievateľnos-
ti (zliatina mede a hliníka) ponúka skve-
lý rozsah použitia pre dizajn. Je tiež eko-
nomicky úsporný – napriek svojmu
honosnému zjavu. Meď sa ľahko opraco-
váva, je trvácna a pozoruhodne ľahko
recyklovateľná, rovnaké tvrdenie platí aj
o TECU® Gold. Materiál je vysoko rezis-
tentný proti mechanickému oteru a má
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Francúzska oblasť Īle-de-France má nový architektonický skvost. S jeho zakrivenými amorfnými
tvarmi, novou festivalovou halou v obci Brie Comte Robert, ležiacou asi 60 km na juhovýchod od
Paríža, tvorí pútavý orientačný bod na rovine. Nápadné obloženie budovy bolo skonštruované
z novej zliatiny mede a hliníka – TECU® Gold. Charakteristická farba materiálu pripomínala
architektom exotické korenie šafran a to ich inšpirovalo k pomenovaniu haly „Le Safran“. 

takmer jedinečnú odolnosť proti korózii.
Jeho pevnosť a tuhosť je vynikajúca.
Zlatá meď si tiež ponecháva aj komuni-
katívny prvok čírej mede: jej zlatožltý
povrch podstupuje charakteristické
zmeny, keď je vystavený prírodným živ-
lom, postupne sa mení aj v charaktere.
Originálne starnutie vytvára mäkkú,
svetlú, jasnú farbu, meniacu sa časom
do tmavšieho žiarivo žltého odtieňa,
ktorý architekti nazývajú „šafranová
žltá". A skutočne, ich návrh fasády tvorí
farebnú líniu ako prechod do okolitej
poľnohospodárskej pôdy roviny, s poľa-
mi dozretého obilia jemne sa vlniaceho
na slnku. Toto spojenie je okamžite zjav-
né všetkým návštevníkom počas najtep-
lejších mesiacov, keď sa kultúrne podu-
jatia odohrávajú v dvoch halách budovy

a čiastočne sú premiestnené na vydláž-
dené nádvorie a trávnaté promenády
von z budovy. 

Technické usporiadanie vo vnútri
dvoch hál – s plochou približne 500 m2

a 600 m2 – znamená, že sa môžu použiť
pre všetky typy kultúrnych podujatí. Sú
oddelené pohyblivou stenou vyše 100 m2, 
a preto ponúkajú klasické osvedčené
priestory až pre 3 000 návštevníkov
podujatí ako sú napr. koncerty. Ak sú
priestory spojené, vytvoria veľkolepý
výstavný priestor. Pohyblivé pódiá
poskytujú priestor pre 500 návštevníkov
na konferenciách, filmových predstave-
niach, hrách a podobných podujatiach.
V spoločných priestoroch, slúžiacich
obom halám, je efektívnym spôsobom
skombinovaný technický priestor
a prestížne fasády, a tak vytvárajú vyso-
ko univerzálny priestor – tranzitnú plo-
chu pre spoločenské aktivity, alebo
menšiu halu pre dočasné výstavy. 

Konštrukčné riešenie 
Pre odľahčenie mestského rozpočtu,

bola konštrukcia budovy úmyselne
navrhnutá ako nízkorozpočtová. Hala
a schodisko boli zhotovené použitím 11
metrov vysokých prefabrikovaných betó-
nových komponentov a strop bol skon-
štruovaný z betónu na tenko profilovom
oceľovom trapézovom kryte. Bolo to
dané čiastočne aj v dôsledku úvah
o zvukovej odolnosti proti nevyhnutné-
mu hluku dopravy z blízkej diaľnice
a umiestnenia budovy v blízkosti obyt-
nej zóny. Postranné betónové steny
a dva 23 m dlhé oceľové konzolové nos-
níky zabezpečujú celkovú stabilitu stav-
by. Ostávajúce priestory sú z oceľových

konštrukcií (stĺpy, nosníky, stropné väz-
nice, izolačné pásy), ktoré dovoľujú
veľkú mieru geometrickej flexibility
a umožňujú použitie opláštenia TECU®

Gold na fasáde. Pokrývačské opláštenia
rozmerov 90 x 90 cm sú fixované do ten-
kých drevených fošní a vertikálnych kro-
kiev tradičným spôsobom. 

Kombináciou jednoduchej základnej
konštrukcie, prvotriedneho technického
vybavenia a vynikajúceho dizajnu plášťa
budovy získalo mesto Brie Comte Robert
prestížnu festivalovú halu, s vynikajúcim
pomerom cena – úžitok. 
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Objednávateľ: 
City of Brie Comte Robert 

Hlavný zhotoviteľ: 
S.C.P.A. Semon-Rapaport Mandataire 
de L’Equipe Architects and Landscape Architects 

Materiál fasády: 
TECU® Gold 

Výrobca materiálu: 
KME 

Dodávateľ opláštenia: 
DUPRE, Saintes (F) 

Plocha stavby: 
2 000 m2

Stavebné náklady: 
3 695 000 (netto) EUR 

Dátum ukončenia: 
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