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NAUKA SCIENCE

HISTORIA TEATRU

Isaac Theatre Royal w Christchurch (Nowa Zelan-
dia) to jeden z najstarszych teatrów regionu i uważany 
za jeden z najlepszych na półkuli południowej. Samo 
miasto Christchurch to drugie co do wielkości miasto 
w Nowej Zelandii, położone na wschodnim wybrzeżu 
Wyspy Południowej, stolica regionu Canterbury. Isaac 
Theatre Royal został zbudowany w  latach 1906–1908 
i był trzecim teatrem o tej nazwie, który został zbudo-
wany przy ulicy Gloucester w centrum Christchurch. 
Teatr został zaprojektowany przez Australijczyków, braci 
Alfreda i Sidneya Luttrellów, którzy przybyli do Nowej 
Zelandii w 1902 roku. Jak twierdzi McEwan [1], bracia 
Luttrell wnieśli znaczący wkład w architekturę Nowej 
Zelandii, zarówno stylistycznie, jak i  technologicznie. 
Większość z ich nowozelandzkich budynków przetrwała 
do dziś, stanowiąc widoczny dowód ich zdolności ar-
chitektonicznych. Bracia tworząc obiekt użyteczności 
publicznej w stylu edwardiańskim (charakteryzującym 
się mniejszą liczbą ozdób w porównaniu z poprzedza-
jącym go stylem wiktoriańskim), odbiegający architek-
turą od ich pozostałych projektów, stworzyli budynek 
o ozdobnej fasadzie, stanowiący ważną część miejskiego 
krajobrazu Christchurch.

W 1928 r. Isaac Theatre Royal został przebudowany 
na kino, funkcjonując tak do lat 50 XX w. W następnych 
latach był ponownie wykorzystywany jako teatr, ale 

HISTORY OF THE THEATRE

The Isaac Theatre Royal in Christchurch (New 
Zealand) is one of the oldest theatres in the region 
and considered one of the best in the Southern Hemi-
sphere. The city of Christchurch is the second largest 
city in New Zealand, located on the east coast of the 
South Island, the capital of the Canterbury region. The 
Isaac Theatre Royal was built between 1906 and 1908 
and was the third theatre of that name, which was built 
on Gloucester Street in the centre of Christchurch. The 
theatre was designed by Australian brothers Alfred and 
Sidney Luttrell, who came to New Zealand in 1902. 
According to McEwan [1], the Luttrell brothers made 
a signifi cant contribution to the architecture of New 
Zealand, both stylistically and technologically. Most of 
their New Zealand buildings have survived to this day, 
providing visible proof of their architectural abilities. 
The brothers created a public facility in the Edwardian 
style (characterized by a smaller number of ornaments 
compared to the previous Victorian style) which de-
viating from the architecture of their other projects 
created a building with a decorative facade, which is an 
important part of the urban landscape of Christchurch.

In 1928, the Isaac Theatre Royal was rebuilt into 
a cinema, functioning until the 1950s. Over the fol-
lowing years it was again used as a theatre, as an arena 
for wrestling, musical and operatic performances. 
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był również areną meczów zapaśniczych, występów 
muzycznych i operowych. W  ten sposób działał od 
1972 r., kiedy to poprzez rozwój telewizji obiekt zaczął 
tracić popularność, a nawet groziło mu wyburzenie. 
Przez kilka lat coraz bardziej niszczał, a mieszkańcy 
Christchurch pomimo podejmowanych prób prawie 
stracili teatr. W 1979  r. podjęto ponownie wysiłek, 
aby uratować teatr, tym razem wsparcie pochodziło ze 
wszystkich stron: od lokalnych i regionalnych władz, 
społeczności miasta, przedsiębiorców itp. Powołana 
do tego celu fundacja: Theatre Royal Charitable Fo-
undation pozyskała kapitał, dzięki któremu w 1980 r. 
nieruchomość została zakupiona. W latach 1988–1989 
przeprowadzono prace budowlane mające na celu 
wzmocnienie konstrukcji teatru, szczególnie w zakresie 
dostosowania do obowiązujących w  tamtym okresie 
wymogów ochrony przed trzęsieniami ziemi. W 1989 r. 
Isaac Theatre Royal został wpisany do rejestru zabyt-
ków Nowej Zelandii [3].

ZNISZCZENIA SPOWODOWANE 
TRZĘSIENIEM ZIEMI

Skorupa ziemska wokół miasta Christchurch jest 
silnie aktywna sejsmicznie. Skutkiem tego były tragiczne 
w  skutkach trzęsienia ziemi, między innymi w latach 
2010 i 2011. We wrześniu 2010 r. trzęsienie ziemi o sile 
7,1 w  skali Richtera, którego epicentrum znajdowało 
się 40 km od Christchurch, doprowadziło do uszko-
dzenia wielu budynków (również zabytkowych). Było 
to najsilniejsze zanotowane trzęsienie ziemi w Nowej 
Zelandii od 1931 roku. W  lutym 2011  r. doszło do 
kolejnego trzęsienia ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, 
poprzedzonego tysiącami małych wstrząsów wtórnych 
po trzęsieniu z 2010 r., którego epicentrum znajdowało 
się w odległości ok. 10 km od centrum Christchurch. 
Oba trzęsienia ziemi w Christchurch (a szczególnie to 
z 2011 r.) miały ogromny wpływ na obiekty dziedzictwa 
kulturowego, szczególnie budynki z drugiej połowy 
XIX w. i początku XX w. Znaczne straty w substancji 
zabytkowej spowodowane były tym, że większość uszko-
dzonych obiektów to niewzmocnione budynki murowa-

It functioned in this way until 1972, when with the 
development of television, it began to lose popularity 
and there was even the threat that it would be de-
molished. For several years, it deteriorated more and 
more and despite the attempts of the inhabitants of 
Christchurch to save, the theatre they almost lost it. In 
1979, efforts were again made to save the theatre, this 
time support came from all sides: local and regional 
authorities, city communities, entrepreneurs, etc. The 
foundation established for this purpose: the Theatre 
Royal Charitable Foundation gained capital, thanks to 
which in 1980 the property was purchased. In the years 
1988–1989, construction work was carried out aimed at 
strengthening the construction of the theatre, especially 
in terms of adapting to the requirements of protection 
against earthquakes in force at that time. In 1989, the 
Isaac Theatre Royal was entered into the register of 
monuments of New Zealand [3].

DAMAGE CAUSED 
BY AN EARTHQUAKE

The earth’s crust around Christchurch is heavily 
seismic. This resulted in the tragic consequences of 
earthquakes occurring in 2010 and 2011. In September 
2010, an earthquake with a magnitude of 7.1, whose 
epicenter was 40 km from Christchurch, led to damage 
to many buildings (including historical buildings). It 
was the strongest earthquake recorded in New Zea-
land since 1931. In February 2011 another earthquake 
whose epicenter was about 10 km from the city and 
with a magnitude of 6.3 on the Richter scale hit the 
city. Thousands of small aftershocks preceded it. Both 
earthquakes in Christchurch (and especially that of 
2011) had a huge impact on cultural heritage objects, 
especially buildings from the second half of the 19th 
and beginning of the 20th centuries. Signifi cant losses in 
the historic substance were caused by the fact that the 
majority of damaged objects were not reinforced brick 

Ryc. 1. Isaac Theatre Royal w 1907 r. [2]
Fig. 1. Isaac Theater Royal in 1907 [2]

 Ryc. 2. Isaac Theatre Royal w latach 30 XX w. (Collection of nega-
tives. Ref: 1/1–009087-G. Alexander Turnbull Library, Wellington, 
New Zealand)
Fig. 2. Isaac Theater Royal in the 1930s (Collection of negatives 
Ref: 1 / 1–009087-G. Alexander Turnbull Library, Wellington, New 
Zealand)
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ne, wybudowane przed wprowadzeniem współczesnych 
norm budowlanych uwzględniających ochronę przed 
trzęsieniami ziemi. Wśród uszkodzonych murowanych, 
ceglanych i kamiennych budynków historycznych były 
m.in.: wieża i nawa główna katedry anglikańskiej (ryc. 5), 
wieże i prezbiterium bazyliki katolickiej (ryc. 6), teatr 
Isaac Theatre Royal (ryc. 3–4), obiekty instytucji eduka-
cyjnych, budynki rządowe, muzea i galerie oraz liczne 
historyczne domy mieszkalne z  fasadami (ryc. 7–9), 

buildings, built before the introduction of modern 
construction standards that include protection against 
earthquakes. Amongst the damaged brick and stone 
historical buildings were: the tower and nave of the 
Anglican cathedral (fi g. 5), towers and presbytery of the 
Catholic basilica (fi g. 6), Isaac Theatre Royal theatre 
(fi g. 3–4), facilities of educational institutions, govern-
ment buildings, museums and galleries, and numerous 
historical houses with facades (fi g. 7–9), which gave the 
streets of Christchurch a unique character.

Despite the fact that it was too late to save many 
valuable historic objects in Christchurch, the conclu-
sions that were drawn upon analyzing the causes and 
consequences of the earthquakes from 2010 and 2011 
can be applied to a detailed analysis of masonry objects 
throughout New Zealand.

RECONSTRUCTION

After the massive earthquakes and signifi cantly 
more dangerous secondary shocks that rocked the city 
in 2010 and 2011, Christchurch City Council pledged 
to repair and renew its historic buildings. Since the 
Isaac Theatre Royal was one of the few historic build-
ings in Christchurch that was only partially damaged 
during the earthquakes, it was decided that its rapid 
reconstruction could be a kind of lantern for the in-

Ryc. 3. Isaac Theatre Royal po trzęsieniu ziemi, stan w 2012 r. [4]
Fig. 3. Isaac Theater Royal after the earthquake, condition in 2012 [4]

Ryc. 4. Isaac Theatre Royal podczas odbudowy, kolorowe konte-
nery zabezpieczają ulicę Gloucester przed ewentualnymi skutkami 
zawalenia się elewacji frontowej, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 4. Isaac Theater Royal during reconstruction, colorful contain-
ers secure Gloucester Street against possible consequences of the 
collapse of the front façade, 2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 5. Ruiny katedry anglikańskiej, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 5. Ruins of the Anglican Cathedral, 2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 6. Ruiny bazyliki katolickiej, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 6. Ruins of the Catholic Basilica, 2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 7. Jeden z budynków mieszkalnych ze wzmocnioną elewacją 
frontową, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 7. One of the residential buildings with a reinforced front façade, 
2013 (photo: Ł. Bednarz)
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które nadawały ulicom miasta Christchurch niepowta-
rzalny charakter.

Pomimo tego, że było już za późno, by uratować 
wiele wartościowych historycznych obiektów w Chri-
stchurch, wnioski, które wyciągnięto analizując przy-
czyny i skutki trzęsień ziemi z lat 2010 i 2011, można 
zastosować do szczegółowej analizy obiektów murowych 
w całej Nowej Zelandii.

ODBUDOWA

Po ogromnych trzęsieniach ziemi i  znaczne bar-
dziej niebezpiecznych wstrząsach wtórnych, które 
wstrząsnęły miastem w 2010 r. i 2011 r., Rada Miasta 
Christchurch zobowiązała się do naprawy i odnowienia 
swoich budynków historycznych. W związku z tym, że 
Isaac Theatre Royal był jednym z nielicznych zabyt-
kowych budynków w Christchurch, które uległy tylko 
częściowym uszkodzeniom podczas trzęsień ziemi, 
postanowiono, że jego szybka odbudowa może być dla 
mieszkańców regionu Canterbury swoistego rodzaju 
latarnią wyznaczającą kierunek działań. Postanowiono, 
że Isaac Theatre Royal zostanie przebudowany bardzo 
gruntownie, łącznie z historyczną fasadą i wnętrzem 
[5], [6], [7]. Szybko okazało się, że projekt (ryc. 10) był 
znacznie bardziej skomplikowany, a złożoność konstruk-
cji znacznie poważniejsza, niż pierwotnie szacowano. 
Ostatecznie zdecydowano o przebudowie całego teatru 
w części za elewacją frontową, czyli aż do proscenium. 
Samą elewację zabezpieczono wielobarwnymi konte-
nerami (ryc. 4, 12).

Zgodnie ze światowymi nurtami konserwatorskimi 
i  zaleceniami np. ICOMOS planowane interwencje 
modernizacyjne powinny poprawić nośność konstrukcji, 
z uwzględnieniem przydatności interwencji napraw-
czych i wzmacniających a w  szczególności wartości 
kulturowej obiektu. Wpływ zmian sztywności między 
elementami i zmian sztywności związanych z różnymi 
technikami modernizacji czy wzmocnienie interwen-
cyjne powinny poprawić globalne zachowanie, ale nie 
mogą wpływać na oryginalną bryłę w celu uniknięcia 
niezgodności zarówno materiałowych, jak i  formy 
w odniesieniu do oryginału.

Zaproponowany przez pochodzącą z Christchurch 
pracownię architektoniczną Warren and Mahoney za-
kres prac był znaczny. I tylko dzięki pracom wzmacnia-
jącym wykonanym w 2004 r. możliwy do wykonania. 
Zaproponowany projekt z powodzeniem zintegrował 
nieliczne obszary, w których uszkodzenia można było 
naprawić, z nową (ukrytą) konstrukcją ramową i no-
wymi fundamentami. Budowa stała się jedną z najtrud-
niejszych inwestycji w zniszczonym przez trzęsienie 
ziemi centrum Christchurch z  całkowitym kosztem 
w wysokości ok. 40 mln dolarów nowozelandzkich. 
Według [10] prace budowlane i konserwatorskie trwa-
ły ponad 18 miesięcy, ale stworzono stabilny, bardzo 
bezpieczny i  funkcjonalny obiekt, łącząc historyczną 
fasadę i wyposażenie wnętrza (ryc. 14) (uratowane ze 
starego teatru) z nowoczesną konstrukcją żelbetową 
i stalową (ryc. 13, 15).

habitants of the Canterbury region. It was decided 
that the Isaac Theatre Royal would be remodeled very 
thoroughly, including the historical façade and interior 
[5], [6], [7]. It soon turned out that the project (fi g. 10) 
was much more complicated and the complexity of the 
structure was much more serious than originally esti-
mated. In the end, it was decided to rebuild the entire 
theatre in part behind the front elevation, that is, to the 
proscenium. The façade itself was secured – of course 
with multi-colored containers (fi g. 4, 12).

In line with global conservation trends and recom-
mendations, eg ICOMOS, planned modernization 
interventions should improve the load-bearing capacity 
of the structure, taking into account the usefulness of 
corrective and reinforcing interventions, and in par-
ticular the cultural value of the building. The effect 
of stiffness changes between elements and stiffness 
changes associated with different modernization tech-
niques or intervention reinforcement should improve 
global behavior, but can’t affect the original body in 
order to avoid both material and form incompatibility 
with respect to the original.

The range of work proposed by Christchurch with 
an architect from Warren and Mahoney, was signifi -
cant. And it was only thanks to strengthening works 
made in 2004, that it was possible to perform. The 

Ryc. 8. Wzmocniona kontenerami elewacja frontowa jednego 
z wyburzonych budynków mieszkalnych, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 8. Container-reinforced front elevation of one of the demolished 
residential buildings, 2013 (photo: Ł. Bednarz)
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Odbudowując Isaac Theatre Royal zadbano również 
o to, aby sama atmosfera teatru była wyjątkowa (pięknie 
odrestaurowana kopuła, kryształowe żyrandole, czer-
wone pluszowe fotele czy wielkie wejście) i sprawiała, 
by każdy przekraczający próg teatru czuł się traktowany 
po królewsku. Przywrócono oryginalną (z 1908 r.) ko-
lorystykę wnętrza – badania stratygrafi czne wykazały, 
że wnętrze teatru zostało przemalowane co najmniej 
cztery razy, co znacznie utrudniło ustalenie oryginalnej 
kolorystyki.

Nowo przebudowany i  odrestaurowany Isaac 
Theatre Royal oferuje wszechstronność (nadaje się na 
wiele różnych rodzajów imprez) i jest najważniejszym 
miejscem sztuki widowiskowej w Christchurch. Spek-
takularne audytorium może pomieścić prawie 1300 
widzów na trzech poziomach (ryc. 11). Teatr wyposa-
żono w windę umożliwiającą osobom niepełnospraw-
nym dostęp do wszystkich trzech poziomów widowni, 
pełny teatralny system oświetleniowy, cyfrowy sprzęt 
AV, system przeciwwag oraz nowoczesny podnośnik 
hydrauliczny, który tworzy opcjonalny ciąg sceniczny. 
Dodatkowo poza pomieszczeniami zaplecza teatralnego 
w obiekcie zlokalizowano również dodatkową przestrzeń 
konferencyjną oraz restauracyjną.

WZMOCNIENIE KOPUŁY 
MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI
Na całym świecie obserwuje się ciągle rosnące 

zainteresowanie innowacyjnymi technologiami wy-
korzystywanymi do wzmacniania i naprawy obiektów 
historycznych, które uległy częściowej lub znacznej 
destrukcji. Obecne tendencje we wzmacnianiu hi-
storycznych konstrukcji [11], [12], [13] zwracają się 
w kierunku materiałów kompozytowych. Tradycyjne 
metody wzmacniania wykorzystujące beton, stal czy 
drewno powodują znaczny wzrost nośności i sztywności 
konstrukcji, mogą również przynieść nieodwracalne 
zmiany estetyki obiektu. W przypadku, gdy konieczne 
jest podniesienie nośności wzmacnianej konstrukcji, 
wykorzystuje się materiały kompozytowe. Pojęcie ma-
teriał kompozytowy (łac. compositus – złożony) oznacza 

proposed project successfully integrated a  few areas 
where damage could be repaired, with a new (hidden) 
frame structure and new foundations. Construction has 
become one of the most diffi cult investments in the 
center of Christchurch devastated by the earthquake, 
with a  total cost of around 40 million New Zealand 
dollars. Construction and conservation work had lasted 
over 18 months, but a stable, very safe and functional 
building was created by combining the historic façade 
and interior furnishings (fi g. 14) (saved from the old 
theatre) with a modern reinforced concrete and steel 
structure (fi g. 13, 15), [10].

Rebuilding the Isaac Theatre Royal also ensured 
that the very atmosphere of the theatre was unique 
(a beautifully restored dome, crystal chandeliers, red 
plush armchairs and a large entrance) and made eve-
ryone who was approaching the theatre feel royal. The 
original colors (from 1908) of the interior were restored 
– stratigraphic research showed that the interior of the 
theatre was repainted at least four times, which made it 
much harder to determine the original color scheme.

The newly rebuilt and restored Isaac Theatre Royal 
offers versatility (suitable for many different types of 
events) and is the most important venue for performing 
arts in Christchurch. The spectacular auditorium can 
accommodate almost 1,300 spectators on three levels 
(fi g. 11). The theatre is equipped with an elevator that 
allows people with disabilities access to all three levels 
of the audience, a full theatrical lighting system, digital 
AV equipment, a counterweight system and a modern 
hydraulic lift that creates an optional stage sequence. 
In addition to the premises of the theatre facilities, an 
additional conference and restaurant space is located 
in the building.

STRENGTHENING THE DOME WITH 
COMPOSITE MATERIALS

Worldwide, there is a growing interest in innova-
tive technologies used to strengthen and repair his-
torical objects that have been partially or signifi cantly 
destroyed. Current trends in strengthening historic 
constructions [11], [12], [13] are turning towards 
composite materials. Traditional reinforcement meth-
ods using concrete, steel or wood cause a signifi cant 
increase in the load-bearing capacity and stiffness of 
the structure, they can also bring about irreversible 
changes in the aesthetics of the building. In the case 
where it is necessary to increase the load-bearing ca-
pacity of the reinforced structure, composite materials 
are used. The concept of a composite material (Latin 
composite compositus) means material composed of 
at least two different components, the combination 
of which takes place at a macroscopic level. Most 
composite materials are constructed of two phases: 
a continuous phase, called a matrix (matrix) and so-
called a disperse phase, called reinforcement. The 
resultant properties of the composite depend on the 
properties of the component phases, their number 

Ryc. 9. Wzmocniona kontenerami elewacja frontowa jednego 
z wyburzonych budynków mieszkalnych, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 9. Container-reinforced front elevation of one of the demolished 
residential buildings, 2013 (photo: Ł. Bednarz)
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materiał zbudowany z  co najmniej dwóch różnych 
składników, przy czym ich połączenie zachodzi na pozio-
mie makroskopowym. Większość materiałów kompozy-
towych jest zbudowana z dwóch faz: fazy ciągłej, zwanej 
osnową (matrycą) oraz tzw. fazy rozproszonej, zwanej 
zbrojeniem. Wypadkowe własności kompozytu są za-
leżne od własności faz składowych, ich ilości w ogólnej 
objętości kompozytu, sposobu rozmieszczenia fazy roz-
proszonej w osnowie, a także cech geometrycznych fazy 
rozproszonej. W zależności od rodzaju fazy rozproszonej 
materiały kompozytowe można podzielić na kompozyty 
zbrojone cząstkami, zbrojone dyspersyjnie oraz zbrojone 
włóknami. Kompozyty zbrojone włóknami, czyli te, 
które mają największe zastosowanie we wzmacnianiu 
konstrukcji budowlanych, to kompozyty, w których 
w charakterze fazy wzmacniającej wykorzystywane są 
różnego rodzaju włókna. Stanowią one element nośny, 
natomiast osnowa służy jako spoiwo łączące włókna. 
Osnowa zapewnia rozdział obciążenia zewnętrznego 
pomiędzy włókna, a także chroni je przed czynnikami 
zewnętrznymi. W niewielkim stopniu uczestniczy 
w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych. Mechaniczne 
właściwości włókien materiałów kompozytowych znacz-
nie przewyższają właściwości materiałów tradycyjnych 
w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie, wy-

in the total volume of the composite, the manner of 
distribution of the dispersed phase in the matrix, as 
well as the geometrical features of the dispersed phase. 
Depending on the type of disperse phase, composite 
materials can be divided into particle-reinforced com-
posites, dispersion reinforced and fi ber reinforced. 
Fiber-reinforced composites, the ones that have the 
greatest use in reinforcing building structures, are 
composites in which various types of fi bers are used as 
the reinforcing phase. They constitute a supporting el-
ement, while the matrix serves as a binder connecting 
fi bers. The warp ensures the separation of the external 
load between the fi bers and also protects them against 
external factors. It only participates in the transfer of 
external loads to a small extent. The mechanical prop-
erties of fi bers of composite materials far outweigh the 
properties of traditional materials in terms of tensile 
strength, bending strength, fatigue strength and others 
with a low specifi c gravity. An important indicator of 
fi ber effectiveness is the so-called specifi c toughness 
and specifi c modulus (expressed in units of length), 
i.e., respectively, the tensile strength and modulus of 
elasticity to the specifi c weight of the fi ber material. 
The higher the values   of these indicators, the more 
effi cient the fi ber.

Ryc. 11. Rozkład miejsc na widowni teatru po odbudowie [9]
Fig. 11. The distribution of seats in the theater after reconstruc-
tion [9]

Ryc. 12. Zabezpieczenie elewacji frontowej Isaac Theatre Royal, 
2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 12. Securing the front elevation of the Isaac Theater Royal, 
2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 13. Połączenie historycznej elewacji z konstrukcją stalową 
i żelbetową, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 13. Combination of the historical facade with steel and rein-
forced concrete structure, 2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 10. Plan teatru z 1907 r. oraz plan odbudowy z zaznaczonym 
gabarytem pierwotnego budynku [8]
Fig. 10. The theater plan from 1907 and the reconstruction plan with 
the dimensions of the original building marked out [8]
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trzymałości zmęczeniowej i innych przy najmniejszym 
ciężarze właściwym. Istotnym wskaźnikiem efektyw-
ności włókna są tzw. wytrzymałość właściwa i moduł 
właściwy (wyrażające się w jednostkach długości), tzn. 
odpowiednio stosunek wytrzymałości na rozciąganie 
i modułu sprężystości do ciężaru właściwego materiału 
włókna. Im wartości tych wskaźników są większe, tym 
włókno jest bardziej efektywne.

Nadrzędnym czynnikiem decydującym o dobo-
rze odpowiedniego systemu jest wytrzymałość na 
rozciąganie. Z  tego powodu podstawowe znaczenie 
praktyczne mają kompozyty włókniste FRP (ang. Fiber 
Reinforced Polymer) o osnowach polimerowych (żywice 
termoplastyczne i termoutwardzalne) oraz o osnowach 
mineralnych FRCM (ang. Fiber Reinforced Cementitious 
Matrix), zbrojonych włóknami węglowymi (C–FRP), 
bazaltowymi (B–FRP), grafi towymi (G–FRP), szklany-
mi (A–FRP), borowymi (Boron–FRP), aramidowymi 
(A–FRP), zylonowymi (PBO–FRP) (PBO – poli(p-
-fenyleno-2,6-benzobisoksazol) oraz stalą (Steel–FRP). 
Odznaczają się bardzo dobrymi parametrami technicz-
nymi, jednocześnie metody ich wytwarzania są stosun-
kowo proste, a cena względnie niska. Pod uwagę należy 
brać nie tylko cenę samego materiału, ale również koszt 
jego montażu – robociznę. Najistotniejszą zaletą mate-
riałów kompozytowych jest wysoka wartość stosunku 
wytrzymałości do masy oraz łatwy transport i montaż. 
Innowacyjne materiały kompozytowe wykazują dużą 
efektywność przy znacznej redukcji kosztów związanej, 
między innymi, z uniknięciem zjawisk korozji. Szero-
ki wachlarz możliwości doboru odpowiedniej formy 
nowoczesnego kompozytu w postaci taśm, prętów, 
lin, mat, siatek czy tkanin umożliwia optymalizowanie 
podejmowanych decyzji w odniesieniu do konkretnego 
wymagającego wzmocnienia przypadku.

Materiały typu FRP o osnowach polimerowych 
w formie mat z włókien węglowych C–FRP (ang. Carbon 
Fiber Reinforced Polymer) zastosowano do wzmocnienia 
bardzo efektownej kopuły sufitowej Isaac Theatre 

The tensile strength is the overriding factor in 
choosing the right system. For this reason, FRP (Fiber 
Reinforced Polymer) fi brous composites with polymer 
matrix (thermoplastic and thermosetting resins) and in 
FRCM mineral matrixes (C-FRP), basalt reinforced 
with carbon fi bers (C-FRP) are of fundamental practical 
importance. (B-FRP), graphite (G-FRP), glass (A-FRP), 
boron (Boron-FRP), aramid (A-FRP), zylon (PBO-
FRP) (PBO – poly (p-phenylene-2), 6-benzobisoxazole) 
and steel (Steel-FRP).They have very good technical 
parameters, at the same time the methods of their pro-
duction are relatively simple and the price relatively low. 
Because of not only the price of the material itself, but 
also the cost of its assembly – labor The most important 
advantage of composite materials is the high value of 
strength-to-weight ratio and easy transport and assembly. 
Innovative composite materials show high effi ciency with 
signifi cant cost reduction in a wide range of possibilities 
to select the appropriate form of a modern composite in 
the form of: tapes, rods, ropes, mats, meshes or fabrics. 
It allows you to optimize your decisions in relation to 
a specifi c case requiring strengthening.

Ryc. 14. Wnętrze odbudowywanego teatru z fragmentami oryginal-
nego historycznego wystroju, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 14. Interior of the reconstructed theater with fragments of the 
original historic interior, 2013 (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 15. Połączenie historycznej elewacji z konstrukcją stalową i żelbetową, 2013 r. (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 15. Combination of the historic façade with the steel and reinforced concrete structure, 2013 (photo: Ł. Bednarz)
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Royal, ozdobionej płótnem przedstawiającym sceny ze 
„Snu nocy letniej” Szekspira, namalowanym w  latach 
1906–1908 przez G.C. Post z fi rmy Carrara Ceiling 
Company z Wellington. Wykonaną głównie z drewna 
i gipsu kopułę wzmocniono matami C-FRP od strony 
podniebienia, tworząc stabilną i  trwałą podstawę dla 
naciągu płótna z malowidłem. Prace wzmacniające pod-
niebienie kopuły klejonymi na żywice matami z włókien 
węglowych C-FRP, montaż przy pomocy wciągarki oraz 

FRP materials with polymer matrixes in the form 
of carbon fiber C-FRP (Carbon Fiber Reinforced 
Polymer) were used to reinforce the very effective Isaac 
Theatre Royal ceiling dome, decorated with a canvas 
depicting the scenes from Shakespeare’s Midsummer 
Night’s Dream painted in 1906–1908 by GC Post of 
Carrara Ceiling Company from Wellington. Made 
mainly of wood and plaster, the dome is reinforced 
with C-FRP mats on the intrados side, creating a stable 

Ryc. 16. Wzmacnianie kopuły matami węglowymi od strony pod-
niebienia (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 16. Strengthening the dome with carbon mats on the intrados 
side (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 17. Wzmacnianie kopuły matami węglowymi od strony pod-
niebienia (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 17. Strengthening the dome with carbon mats on the intrados 
side (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 18. Wzmacnianie kopuły matami węglowymi od strony pod-
niebienia (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 18. Strengthening the dome with carbon mats on the intrados 
side (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 19 Wzmacnianie kopuły matami węglowymi od strony podnie-
bienia (fot. Ł. Bednarz)
Fig. 19 Strengthening the dome with carbon mats on the intrados 
side (photo: Ł. Bednarz)

Ryc. 20. Montaż wzmocnionej i odrestaurowanej kopuły [14]
Fig. 20. Installation of a reinforced and restored dome [14]

Ryc. 21. Wzmocniona i odrestaurowana kopuła – widok od strony 
podniebienia [15]
Fig. 21. Strengthened and restored dome – view from the intrados 
side [15]
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efekt końcowy wzmocnionej i odrestaurowanej kopuły 
przedstawiono na ryc. 16–21.

W marcu 2014  r. wzmocnioną i odrestaurowaną 
kopułę (ryc. 16–21) podniesiono na wysokość ok. 19 m 
ponad posadzkę, wykorzystując 16-tonową wciągar-
kę i  stalowe liny z 16 bezprzewodowymi czujnikami 
tensometrycznymi typu Ron StageMaster fi rmy Eilon 
Engineering [14]. Cały zamontowany system moni-
toringu (wykorzystywany również podczas montażu 
i użytkowania systemów nagłośnienia i oświetlenia na 
innych światowych scenach teatralnych) przedstawiał 
w czasie rzeczywistym stan wytężenia lin i równomier-
ność podnoszenia kopuły.

Zaproponowany w tym zadaniu system monitorin-
gu mierzył tylko wielkości pochodzące z naciągu lin 
nośnych, ale można było rozszerzyć zakres pomiarów 
o  inne pomiary, np. odkształcenie geometrii kopuły 
podczas podnoszenia, jej drgania itp. Ogólnie moni-
toringiem można nazwać wszystkie techniki i metody 
mierzące stan zachowania elementów lub całych kon-
strukcji. Różne klasyfikacje monitoringu korzystają 
z różnych kryteriów np. celu monitorowania, rodzaju 
pomiarów (statyczne, dynamiczne), charakteru badań 
(badania niszczące, quasi-niszczące i nieniszczące) lub 
czasu monitorowania. Najefektywniejszym wydaje się 
być połączenie statycznych i dynamicznych pomiarów 
pracy monitorowanej konstrukcji w jeden hybrydowy 
system, którego zakres działania obejmuje śledzenie 
zmian w geometrii (powstających również przez zja-
wiska opóźnione w czasie) oraz badania nieniszczące 
materiałów konstrukcyjnych.

PODSUMOWANIE

Niewłaściwe przygotowanie na obciążenia sej-
smiczne murowych niezbrojonych budynków w Chri-
stchurch przypomniało o konieczności modernizacji 
obiektów zabytkowych w kraju, w którym występują 
trzęsienia ziemi, takim jak Nowa Zelandia. Sugestie 
dotyczące odpowiednich zasad i technik wzmacniania 
powinny być zbierane z doświadczeń zgromadzonych 
przez naukowców i praktyków z innych narażonych na 
trzęsienia ziemi obszarów świata, w których występują 
liczne murowane obiekty o znacznej wartości technicz-
nej, historycznej i kulturowej.

Isaac Theatre Royal w Christchurch jest doskona-
łym przykładem historycznego obiektu użyteczności 
publicznej, którego dzieje nie były łatwe. Po tragediach 
trzęsień ziemi zaangażowanie w odbudowę wielu ludzi, 
wykorzystanie nowych technologii i materiałów (w tym 
kompozytów z włókien węglowych (C-FRP)) i dobrych 
praktyk konserwatorskich doprowadziło do reaktywacji 
miejsca, które w przyszłości będzie nie tylko bezpieczne 
i będzie chronić ludzkie życie podczas ewentualnych 
przyszłych katastrof, ale także będzie miejscem krze-
wienia kultury, która jest nierozerwalnie związana z tym 
życiem.

W 2016 r. Isaac Theatre Royal zdobył nagrodę przy-
znawaną przez Canterbury Heritage Awards w kategorii 

and durable base for the tension of the canvas with the 
painting. The work strengthening intrados of the dome 
is glued on the resin with carbon fi ber mats C-FRP and 
the assembly with the winch. The fi nal effect of the 
reinforced and restored dome is shown in fi g. 16–21.

In March 2014, the reinforced and restored dome 
(fi g. 16–21) was raised to a height of 19 m above the 
fl oor using a 16 tons winch and steel ropes with 16 
wireless strain gauges type Ron StageMaster from Eilon 
Engineering [14]. The entirely installed monitoring 
system (also used during assembly and use of sound 
and lighting systems on other world theatre stages) 
presented in real time the state of rope effort and uni-
formity of dome lifting.

The monitoring system proposed in this task meas-
ured only quantities coming from the tension of the 
carrying ropes but it was possible to extend the scope 
of measurements with other measurements, eg defor-
mation of the dome geometry during lifting, vibrations 
etc. In general, all techniques and methods measuring 
the condition of elements or entire structures can be 
called monitoring. Different monitoring classifi ca-
tions make use of different criteria, eg the purpose of 
monitoring, type of measurements (static, dynamic), 
nature of tests (destructive, quasi-destructive and 
non-destructive tests) or monitoring time. The most 
effective seems to be the combination of static and 
dynamic measurements of the work of the monitored 
structure into one hybrid system, the scope of which 
includes tracking changes in geometry (also caused 
by phenomena delayed in time) and non-destructive 
testing of construction materials.

SUMMARY

Inaccurate preparation for seismic activity on the 
load of brickwork-constructed buildings in Christch-
urch is a reminder of the need to modernize historic 
buildings in a  country such as New Zealand where 
there are earthquakes. Suggestions for appropriate 
reinforcement principles and techniques should be 
gathered from the experience gathered by scientists and 
practitioners from other areas of the earth exposed to 
earthquakes, And in which there are numerous brick 
buildings of considerable technical, historical and 
cultural value.

The Isaac Theatre Royal in Christchurch is a great 
example of a historic public facility whose history has 
not been easy. After the tragedies of earthquakes, in-
volvement in the reconstruction by many people, the 
use of new technologies and materials (including car-
bon fi ber composites (C-FRP)) and good conservation 
practices led to the reactivation of a place that in the 
future will not only be safe but will protect human life 
during possible future disasters. It will also be a place 
for the promotion of a culture that is inseparable from 
this life.

In 2016, the Isaac Theatre Royal won the Can-
terbury Heritage Awards in the category of “Public 
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Streszczenie

Nowozelandzki teatr „Isaac Theatre Royal” to du-
chowe serce sceny artystycznej miasta Christchurch 
i całego regionu Canterbury. W teatrze tym od ponad 
wieku odbywają się widowiskowe spektakle cenionych 
na całym świecie artystów. W 2011 roku podczas bardzo 
poważnego trzęsienia ziemi obiekt poniósł znaczne 
szkody, a audytorium i foyer zostały uznane za niena-
prawialne w ich pierwotnej formie, głównie ze względu 
na niebezpieczeństwo zawalenia. Podczas kilku lat prac 
budowlanych i renowacyjnych prawie wszystkie ele-
menty obiektu i jego wyposażenia o znacznej wartości 
kulturowej udało się uratować i wybudować ponownie. 
Projekt odbudowy umożliwił przebudowanie teatru 
zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi oraz 
bieżącą najlepszą praktyką teatralną, przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości kulturowej i niewątpliwego 
uroku. W  artykule przedstawiono historię obiektu, 
przyczyny i  skutki katastrofy oraz proces odbudowy 
i efekt końcowy.

Abstract

The New Zealand theatre “Isaac Theatre Royal” 
is the spiritual heart of the art scene of the city of 
Christchurch and the entire Canterbury region. In this 
theatre, spectacular performances of artists valued all 
over the world have been taking place for over a cen-
tury. In 2011, during a very serious earthquake, the fa-
cility suffered considerable damage, and the auditorium 
and foyer were considered irreparable in their original 
form, mainly due to the danger of collapse. During 
several years of construction and renovation work, 
almost all elements of the facility and its equipment 
of considerable cultural value were saved and rebuilt. 
The reconstruction project made it possible to rebuild 
the theatre in accordance with the latest technical 
requirements and current best theatre practice, while 
maintaining cultural value and undoubted charm. 
The article presents the history of the object, causes 
and effects of the disaster as well as the reconstruction 
process and the fi nal effect.
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„Public Realm – Saved and Restored”, w uznaniu dla 
połączonych umiejętności i zaangażowania architektów 
i inżynierów, konserwatorów i rzemieślników oraz ro-
botników budowlanych, którzy przywrócili ten ostatni 
w Nowej Zelandii teatr edwardiański do dawnej świet-
ności, za odbudowę i prace konserwatorskie prowadzone 
w budynku [16].

Realm – Saved and Restored”, in recognition of the 
combined skills and commitment of architects and 
engineers, restorers and craftsmen and construction 
workers who restored the Edwardian theatre to its 
former glory, for reconstruction and conservation work 
carried out in the building [16].


