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PIĘKNA
STRONA HAZARDU
Jak zaprojektować wnętrze kasyna, by nie otrzeć się o architektoniczną tandetę? Jak
wykreować nowe wnętrze o unikalnej tożsamości w strukturze starego budynku? Co zrobić,
aby kształt budynku wyrył trwały ślad w pamięci odwiedzających go gości? Przed takimi
wyzwaniami stanęli architekci z pracowni Menkes Shooner Dagenais Letourneux Architectes
oraz Provencher Roy Architectes, którzy stworzyli projekt kasyna w Montrealu.

Fot. Marc Cramer, Stéphane Groleau (źródło: v2com)
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Projekt modernizacji kasyna w Montrealu został powierzony konsorcjum, w skład którego weszły pracownie – Menkes Shooner Dagenais Letourneux Architectes oraz Provencher Roy Architectes. Ich
zadaniem było stworzenie wnętrza unikalnego, a przy tym komfortowego dla jego użytkowników i posiadającego własną tożsamość. „Areną” prac architektów był stary pawilon wybudowany z okazji
odbywającej się w Kanadzie w 1967 roku wystawy „Expo”. Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczęły się tu już w 1993 roku. Kontynuowane były w kolejnych latach – 1994 i 1996. Obecny etap, za-
kończony w 2013 roku, trwał 4 lata.
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Architekci kształtujący wnętrze
kasyna starali się zminimalizo-
wać ingerencję w historyczną
strukturę budynku. Nawet
przeprojektowując wejście, ko-
rzystali z oryginalnego „języka
architektonicznego”.
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Główne prace projektowe skoncentrowały się wokół „rdzenia” obiektu, biegnącego przez cztery jego poziomy. W tym miejscu zbiegają się
strefy rekreacyjne – bary oraz salony. Hazard „kwitnie” wokół pionowej kolumny, oświetlonej światłem przenikającym przez sieć „utkaną” z alu-
miniowych listew. Uwagę zwracają panoramiczne windy znajdujące się w południowej części budynku oraz schody w jego północnej części.
Przestrzeń piątego piętra przeznaczono na restauracje typu fast food (azjatycką i europejską), w formie bufetu oraz restaurację à la carte.
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Miejsca dedykowane miłośnikom hazardu miały mieć jednolity charakter. Jednocześnie – zamiast wielu dotychczasowych wejść – zaprojektowano jedno główne, które obejmuje recepcję, szatnię i
pomieszczenie ochrony. Na zewnątrz projektanci zmuszeni byli na nowo zorganizować ruch samochodowy i pieszy, który teraz zmierza do jednego punktu.
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Światło jest jednym z najważniejszych elementów kształtujących klimat wnętrza. Dociera ono z wielu punktów rozplanowanych w przestrzeni, jak również przenika przez
ściany wykonane z chromowanych paneli, które oddzielają strefy hazardu i rekreacji. W koncepcji projektowej ważne było również wpisanie w aranżację wnętrza moty-
wów zaczerpniętych z dziejów Montrealu. Umożliwiają to monumentalne ekrany multimedialne zaprogramowane przez firmę Moment Factory.
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Jednym z głównych założeń koncepcji architektonicznej było stworzenie silnej, zindywidualizowanej tożsamości obiektu – nie tylko wyróżniającego się na tle pejzażu architektonicznego Montrealu,
ale również zostawiającego trwały ślad w pamięci klientów. Z tego względu każdemu z czterech pięter „hazardowych” patronują odmienne kolory kart do gry – ich motywy dyskretnie wyświetlane są
na ścianach i sufitach. Temu samemu celowi służą również ogromne manekiny z podobiznami figur karcianych, które witają gości przy wejściu do każdej ze stref rekreacyjnych.

Kasyno z charakterem
JEAN-PIERRE LETOURNEUX, ZAŁOŻYCIEL MENKES SHOONER
DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES

Kasyno w Montrealu stało się dla nas niezrównanym miejscem
eksperymentów. Przy pomocy miejscowych wykonawców zreali-
zowaliśmy prace, które pozwoliły nam uzyskać niepowtarzalny,
indywidualny charakter budynku.

obiekt: Casino de Montréal
lokalizacja: Montreal (Kanada)
inwestor: Casiloc
projekt wnętrz: Menkes Shooner Dagenais LeTourneux, Provencher Roy Architectes
powierzchnia użytkowa: 45.000 m2

oddanie do użytku: 2013 r.
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Prace nad wyglądem kasyna przypominały labora-
torium doświadczalne. Specjalny budżet został
przeznaczony na opracowanie i testowanie nowych
materiałów wykończeniowych i oświetlenia.
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