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თემის პრაქტიკული 
მნიშვნელობა

რატომ არის აქტუალური?

კვლევის მიზანი

რა არის კონვერსია

ზოგადი დახასიათება



ლიტერატურის მიმოხილვა

• ჟან ნუველის - ოპერა ჰაუსი
• ნორმან ფოსტერის - იოსლინის ხელოვნების მუზეუმი
• გაზომეტრები
• ფილიპ სტარკის - ჰოტელი კრუიშერენ
• ფაბრიკა - MUA-ს პროექტი
• სასტუმრო სტამბა

კონვერსიის მაგალითები როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში:



ოპერა ჰაუსი

შენობას მიეცა თანამედროვე
იერსახე, თუმცა ამავდროულად,
არ არის ამოვარდნილი ძველი
გარემოდან.

არქიტექტორი ჟან ნუველი 1986 წელი
ქალაქი ლიონი 



ჟან ნუველის - ოპერა ჰაუსი

ახალი ნახევარ-ცილინდრული
გადახურვა შედგება თანამედროვე
მასალებისგან, რომელიც ქმნის
სიმსუბუქის შეგრძნებას.



იოსლინის ხელოვნების მუზეუმი

ძველი და ახალი ისე შეერწყა ერთმანეთს
თითქოს ერთი მთლიანი ნაგებობაა.

არქიტექტორი - ნორმან ფოსტერი
ომაჰა, აშშ. 1992-94 წლები



იოსლინის ხელოვნების მუზეუმი



იოსლინის ხელოვნების მუზეუმი



გაზომეტრები

ვენის გაზის მარაგის სათავსი. პროექტი გადაეცა 4 არქიტექტორს.



გაზომეტრი

დააპროექტა 
ჟან ნუველმა

A



გაზომეტრი

დააპროექტა კოოპ ჰიმელბლაუმ 

B



გაზომეტრი

არქიტექტორი მანფრედ ვედორნი

C



გაზომეტრი

არქიტექტორი ვილიემ ჰოლცბაუერი

D



სასტუმრო კრუიშერენი

სასტუმროს შესასვლელი და ავეჯი ფილიპ სტარკის ქმნილებაა.

მაასტრიხტის ცენტრში მდებარე მე-15
საუკუნის კათედრალი, გოთიკური ტაძარი,
რომელიც 2005 წელს გადაკეთდა დიზაინ
სასტუმროდ.



სასტუმრო კრუიშერენი

სასტუმრო მოიცავს
• რესტორანს
• ბარს
• საკონფერენციო ოთახს
• სპა ცენტრს
• ტერასას
• ავტოსადგომს



სასტუმრო კრუიშერენი

ინტერიერში გამოყენებულია თანამედროვე მასალები და აქტიური ფერები

ინტერიერის დიზაინი გააკეთა ჰენკ ვოსმა.



სასტუმრო კრუიშერენი

განათების ინსტალაციებზე იმუშავა გერმანელმა არტისტმა, ინგო მაუერმა. 



სასტუმრო კრუიშერენი

აქტიური ფერების და მასალების გამოყენების მიუხედავად, 
სასტუმროში არის ნაწილი, სადაც ფერთა გამა უცვლელია. 



ფაბრიკა

უფუნქციო ფაბრიკის ნაცვლად კულტურული ცენტრი – MUA-ს პროექტი.
ე. ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული ძველ, საბჭოთა პერიოდის სამკერვალო ქარხნის 

ოთხსართულიან შენობაში.



ფაბრიკა



სასტუმრო სტამბა

მერაბ კოსტავას ქუჩა 14
თბილისი, ყოფილი გამომცემლობა, 
ახლანდელი სასტუმრო - სტამბა



სასტუმრო სტამბა



სასტუმრო სტამბა



სასტუმრო სტამბა



ღვინის ქარხანა N1



ღვინის ქარხანა N1

აშენებულია 1894-96 წლებში, ინჟინერ-არქიტექტორის, ალექსანდრე
გრიგოლის ძე ოზეროვის მიერ და თავდაპირველად წარმოადგენდა
საუფლისწულო უწყების ღვინის სარდაფს.



ღვინის ქარხანა N1



ღვინის ქარხანა N1



ღვინის ქარხანა N1
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გმადლობთ ყურადღებისთვის


