
فندق كالدر  يف فيينا: جميل ومريح ومعتدل التكاليف

م�شاريع

Hotel Caldor in Vienna 

Sohone & Partner Architekten :امل�صمم
امل�صاحة املبنية:  800م2
فرتة الت�صييد: 7 اأ�صهر

Severin Wurnig: ت�صوير

This is a small hotel in the outskirts of Vienna. It contains only 10 rooms, to 
which people check themselves in and out using check-in machines which are located 
in the reception area.  A simple rectangular form is made visually interesting by adding 
a bend, and a clever utilization of contrasts: white vs. dark colors, plain vs. perforated 
surfaces, and solid vs. transparent surfaces. Rooms are small and so are their daily 
charges.  A single room has an area of only 10 m2, a double room. only 14 m2 includ-
ing bathrooms.  But the use of glass to separate the bathroom from the rest of the 
room increases the perceived space of the rooms.
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هذا فندق �صغري يف �صاحية على حافة 
عن  بعيدة  خ�صراء  منطقة  يف  فيينا،  مدينة 
من  قريبة  ال��وق��ت  نف�س  ويف  املدينة  �صخب 
الفندق  مم  �صُ النم�صا.   ت�صوق يف  اأكرب مركز 
ب��الإن��رتن��ت،  ال��غ��رف��ة  ال��ن��زي��ل  يحجز  بحيث  
ويدفع الأجرة بالإنرتنت اأي�صًا، ويعطى مفتاح 
الكرتونية  اآل��ة  طريق  ع��ن  للغرفة  ال��ك��رتوين 
الفندق  يحوي  الإ�صتقبال.  قاعة  يف  موجودة 
اإذا ما  ع�صر غرف فقط، وهي غرف �صغرية 
قي�صت مبقايي�س الفنادق املعتادة.  غرفة النوم 
يف  مبا  مربعة  اأمتار  ع�صرة  م�صاحتها  املفردة 
ذلك دورة املياه املوجودة بها.  اأما غرفة النوع 
ولأن  م��رب��ع.   مرت   14 فم�صاحتها  امل��زدوج��ة  
املياه  ودورة  النوم  بني غرفة  الفا�صل  اجلدار 
فراغ  فاإن  �صفاف يف معظمه،  جدار زجاجي، 
دورة املياه يندمج ب�صريًا مع فراغ غرفة النوم 

فيزداد الفراغ املح�صو�س لغرفة النوم.

الطرف اجلنوبي من املبنى وقت الغ�صق. اإ�صاءة املمر تكون خلفية م�صيئة لل�صا�صة املعدنية وبذلك 
تظهر اللوحة التجريدية  املحفورة يف ال�صا�صة املعدنية 

واجهة املبنى الرئي�صية التي ُترى من ال�صارع، ممتعة ب�صريا رغم ب�صاطتها
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م�صقط اأفقي للدور الر�صي

املوقع العام

م�صقط اأفقي للدور العلوي

مقطع راأ�صي AA  يف املبنى

1- رواق الدرج
2- �صرفة

3-  غرفة مفردة
4- غرفة مزدوجة 

5- جناح من دورين
6- بهو

7- تو�صعة م�صتقبلية
8- خمزن
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املبنى مكون من دورين، وهو عبارة عن 
م�صتطيل طويل مثني يف ُثلث طوله.  يف منطقة 
الإنثناء يوجد رواق م�صقف يتو�صطه درج يوؤدي 
اإىل غرف النوم.  يف الدور الأر�صي من الطرف 
غرفة  وهي  الإ�صتقبال،  غرفة  توجد  ال�صغري 
اللكرتونية  املفاتيح  اإنتاج  اآلت  بها  زجاجية، 
والكرا�صي.   الطاولت  من  عدد  وبها  للغرف، 
القهوة  وت��ن��اول  فيها  اجللو�س  للنزلء  ميكن 
بيع  اآلت  من  �صراوؤها  ميكن  التي  واملرطبات 
ك�صالة  ت�صتخدم  اأن  ميكن  كما  امل�صروبات، 

جلو�س ملن يريد ا�صتقبال �صيوف.
الفندق جناحني �صغريين ميكن  يحوي 
الو�صول اإليهما من الدور الأر�صي.  بكل منهما 
الأر�صي  ال��دور  ي�صتخدم  بحيث  داخلي،  درج 

للجلو�س والعلوي للنوم.
ب�صيطة  ككتلة  املبنى  يبدو    يف اخلارج 
التباينات  ب�صبب  ب�����ص��ري��ًا  ممتعة  ولكنها 
الغامق،  والبني  الأبي�س  اللون  بني  املوجودة 
وبني  وال��زج��اج��ي��ة،  امل�صمتة  الأ���ص��ط��ح  وب��ني 
التفا�صيل  م��ن  اخل��ال��ي��ة  الب�صيطة  امل��ن��اط��ق 
التي  املربعة  بالثقوب  امللئ  املعدين  وال�صريط 
اأن  ري��ب  ول  ل��وح��ة جتريدية ط��ول��ي��ة.   ن  ت��ك��وِّ
الإمتاع  من  ق��درًا  ي�صيف  الكتلة  يف  الإنثناء 

الب�صري ويقلل من تاأثري طول الكتلة.
غرفة  اإل  ب��ه  لي�س  الأر����ص���ي،  ال����دور 
م�صتغلة  لي�صت  ك��ب��رية  وغ��رف��ه  الإ���ص��ت��ق��ب��ال، 
اأو  اإىل مطعم  حاليًا، ميكن حتويلها م�صتقباًل 

غرف اإ�صافية ح�صب متطلبات ال�صوق.
يحويها  التي  الع�صرة  الغرف  من  �صت 
الفندق، ميكن الو�صول اإليها عرب ممر داخلي، 
بينما اثنتان موجودتان فوق البهو يتم الو�صول 
اإليها عن طريق ممر خارجي، جداره املعدين 
الثقوب  امن���اط  بنف�س  ال��واج��ه��ة  يف  ي�صتمر 

املوجودة يف اجلزء الآخر من ال�صريط.

الطرف اجلنوبي من املبنى. تو�صح ال�صورة  غرفة الإ�صتقبال والرواق الذي يحوي الدرج املوؤدي لغرف 
النوم يف الدور العلوي  
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اإليهما  الو�صول  ميكن  فقط  غرفتان 
الأر�صي، وهما اجلناحان مزدوجا  الدور  من 
الطويل  اجلزء  نهاية  يف  املوجودان  الإرتفاع، 

من املبنى. 
بناوؤه  مت  وقد  واأنيق  �صغري  فندق  هذا   
اأ�صهر، وهو  �صبعة  تتعدى  يف فرتة ق�صرية مل 
التكاليف  ومنخف�س  ومريح  نظيف  نزل  يوفر 
امل��ح��دودة  امليزانيات  ذوي  م��ن  للم�صافرين 
الفنادق غري  يحبون جتربة  الذين  اأولئ��ك  اأو 
اأماكن  النزول يف  اأو من يف�صلون  الإعتيادية، 

قريبة من الطبيعة بدًل عن �صخب املدينة.

املمر  املوؤدي اىل الغرف يف الطرف اجلنوبي من املبنى

الواجهة اخللفية للمبنى اأثناء الت�صييد. ال�صتائر املعدنية توفر ا�صتمرارية ب�صرية  مع ال�صتائر املوجودة يف الواجهة 
الأمامية وتوفر �صرفات للغرف.

طاولت يف غرفة الإ�صتقبال ذات اجلدار الزجاجي الذي يتيح للنزلء الإ�صتمتاع 
مبنظر الطبيعة املجاورة
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ن اإطارات ملناظر الطبيعة املجاورة الثقوب يف ال�صتارة املعدنية تكوَّ

ع الغرفة ب�صريا الفا�صل الزجاجي بني دورة املياه وبقية الغرفة يو�صِّ

مكان تعليق املالب�س يخدم اأي�صا كطاولة كتابة �صغرية

�صرير يف اإحدى غرف النوم. زخرفة اجلدران تعيد للذهن زخرفة 
ال�صريط املثقب يف الواجهة
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