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Meksikon pohjoisosassa oleva Anapran siirto-
kunta sijaitsee Juárezin kaupungin vieressä vain 
kivenheiton päässä Yhdysvaltain rajasta, jonka 
takana on New Mexicon osavaltio. Lähellä on 
myös Texasin osavaltio ja El Pason kaupunki. 
Texasin vastaisella rajalla virtaa maineikas Rio 
Grande -joki.

Arviolta 25 000 asukkaan Anapra on synty-
nyt vain muutaman viimeisen vuosikymme-
nen aikana. Sosiaalisesti syrjäytynyt alue on 
visuaalisesti rikas, jossa ihmisten innovaatiot 
ja luovuus heijastuvat seinien ja rakennusten 
muodostamissa kokonaisuuksissa. 

Luovuus heijastuu tapaan, jolla asukkaat 
kommunikoivat ympäristönsä kanssa.

Alueen keskelle rakennettiin 300 neliömetrin 
suuruinen myymälärakennus värikkään mark-
kinatorin varrelle. Suunnittelijaksi saatiin pai-
kallinen arkkitehti Jorge Urías, jolla on toimisto 
Juárezin lisäksi New Yorkissa.

Yksikerroksinen rakennus käsittää viisi 
myymälähuoneistoa, joiden yhteydessä on 
pieni wc ja varasto.

Rakennuksen visuaalinen ilme syntyi ark-
kitehdin ja asukkaiden yhteistyönä. Suunnit-
teluprosessin osana oli löytää materiaali, joka 
altistuisi ja mukautuisi ympäristöönsä. Näin 
syntyi raskas, mutta yksinkertainen betoni-
rakennus.

Arkkitehti on ottanut suunnitelmaansa vai-
kutteita alueen asukkaiden vähillä resursseilla 
toteuttamista rakennuksista.

Betonielementteihin piirtyivät alueen eri 
osien kartat sekä asukkaiden suhteet ympä-
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ristöönsä. Tuloksena saadut kuviot ’tatuoitiin’ 
elementtien pintoihin syvinä viivoina. Ele-
menteissä olevat kuviot muuttuvat auringon 
kierron mukaan. Näin syntyi rakennus, josta 
asukkaat ovat ylpeitä ja johon heillä on suora 
ja välitön yhteys. 

Betoniset elementtijulkisivut suuntautuvat 
itään ja pohjoiseen. Muut julkisivut on muurattu 
betoniharkoista, jotka ovat alueen tyypillistä 
rakennusmateriaalia.

Julkisivuelementit paikallavalettiin työ-
maalla muotteihin betonilattiaa vasten. Voi-
makkaat vaakareliefit tehtiin muotteihin puu-
rimoilla. Kovettumisen jälkeen betonielementit 
nostettiin pystyyn asentamista varten.

20 cm paksuisten seinäelementtien korkeus 
on enimmillään 6,80 metriä leveyden vaihdel-
lessa 1,20 ja 8,10 metrin välillä. Suoraan perustuk-
sista nousevat elementit kiinnittyvät toisiinsa 
sekä takana oleviin teräsrakenteisiin. Vesikattoa 
kannattavat noin 80 cm korkeat teräsristikot.

Kohde valmistui vuonna 2016.

1 Elementin kuvio taipuu kulman taakse.

Meksikon pohjoisosassa sijitsevaan Anapraan rakennettiin 
myymälärakennus, jonka julkisivujen betonielementteihin on 
kuvioitu alueen eri osien karttoja. Kuviot ’tatuoitiin’ elementtien 
pintoihin syvinä urina, joissa valo ja varjo vaihtelevat ja tuovat 
ilmettä julkisivuihin.
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2 Myymälärakennus sijaitsee vilkkaan markkinatorin 

reunalla.

3 Myymälärakennuksen pohjapiirros. Rakennuksen 

pituus on 34 ja leveys 10 metriä. Julkisivun päällä 

räystäs on metrin verran ulkona varjostamaan sisään-

käyntiä.

4 Julkisivu itään. Elementtien kuviot eivät vastaa 

toteutettuja.

5 Pääty pohjoiseen.

6 Elementtien valut ovat onnistuneet hyvin kent-

täolosuhteista huolimatta
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7 Julkisivuelementit valettiin työmaalla rakennuksen 

lattiaa vasten.

8 Valmista elementtiä siirretään paikalleen auto-

nosturin avulla. Taustalla betoniharkoista muurattua 

rakennuksen takaseinää.

9 Mittapiirros elementistä.

10 Rakennuksen julkisivu itään.

11 USAn ja Meksikon välisestä rajasta ennen Trumpia.
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Tattooed concrete on facades 
Anapra Colony with about 25 000 residents has 
been established in northern Mexico over the 
last few decades. The socially secluded Colony is 
visually rich; the innovations and creativity of 
the residents are reflected in the entities formed 
by walls and buildings.

A 300 square-metre commercial building in 
the centre of the area, on the side of a colourful 
market, has been designed by a local architect, 
Jorge Urías, who has an office also in New York, 
in addition to Juárez.

The single-storey building accommodates 
five different shops, as well as a small toilet and 
storage. It was completed in 2016.

The visual appearance of the building was 
created through collaboration between the archi-
tect and the residents. One part of the design 
process was to find a material which would be 
exposed and adapted to its environment. The 
end result is a heavy, simple concrete building.

Maps of the different parts of the area as 
well as the relationships between the residents 
and the environment are depicted on the pre-
cast concrete slabs. The patterns were “tattooed” 
on the surfaces of the slabs as deep lines. The 
appearance of the patterns changes according 
to the daylight cycle.

The concrete facades face east and north. 
The other facades are built from concrete blocks 
which are a typical construction material in 
the region.

The facade slabs were cast on the worksite 
on the concrete floor. The strong reliefs were 
produced with wooden slats. The hardened slabs 
were then lifted up to be erected.


