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Stroud Valleys Artspace, Stroud, UK

Kunstencentrum Stroud Valleys ArtSpace voorziet in
studiofaciliteiten en een publiek evenementenprogramma
voor lokale kunstenaars.

De herwaardering en reorganisatie van SVA's drie bestaande
gebouwen rondom een binnenplaats, biedt professionele
kwaliteitsvolle studio's en publieke ruimtes. Wanneer
vervolledigt zullen deze gebouwen SVA een gezicht geven en
een sociale en stedelijke contributie leveren tot het
stadsweefsel van Stroud. Een projectruimte werd gecreëerd
in een voormalig winkelpand aan de straat. Erachter vindt je
een hoge beeldhouwstudio met een vergaderruimte op de
mezzanine. Er tegenover op de binnenplaats bevindt zich een
gebouw met 3 lagen, met schilderstudios op de bovenste
verdieping, een textielprintstudio eronder en een
projectruimte op de begane grond. De binnenplaats met
toegangspoort maar zichtbaar vanop de straat biedt toegang
voor kunstenaars en publiek en kan dienst doen als
buitenruimte voor evenementen

Opdrachtgever: Trustees of Stroud Valleys Artspace
Oppervlakte: 730m²
Bouwkosten: £1.0m GBP
Staat: Complete
Personeel: Tony Fretton, Jim Mckinney, David Owen
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NOTES

All dimensions are from structure to structure unless
indicated otherwise.

Elements of structure and services are indicated for
coordination purposes only. For full structural and services
layouts refer to Structural and Services Engineers'
drawings.

Do not scale directly from the drawing. All dimensions to
be checked on site prior to construction or fabrication of
any elements.

Any discrepancies between figured dimensions to be
reported to the architect for clarification prior to
commencing work.

For legend see signature sheet 112_C02B_001.
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