Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

/koncept
tri architektonické prvky, “pergola”, “pavilón” a “detská izba” dopĺňajú
zrekonštruovanú pôvodnú stavbu KS Žarnovická.

/rekonštrukcia
Pri zachovaní pôvodného nosného systému objektu, a zavesením
stropov na exteriérové strešné nosníky, uvažujeme s odstránením
stĺporadia v multifunkčnej sále.
Vo vstupných priestoroch otvárame stropnú dosku, vložením novej
ocelovej štruktúry.
Nové schodisko a hydraulický výťah, pre spojenie podlaží a strešnej
pochôdznej terasy.
Získaný priestor, transparentnosť, vizuálne prepojenie programových
oddeleni, vytvárajú spoločne dôstojný vstup pre nové KSK.

/materiál
Pôvodné dlažobné terrazzo rekonštruujeme, a dopĺňame o novú liatu
dlažbu,
Pôvodné exteriérové obklady petrolejovej modrej používame na
stenové povrchy interiéru,
rovnako zrekonštruované stropy a zachované svietidlá budú súčasť
nového charakteru KSK.
/doprava
Vylúčením automobilovej dopravy pred amfiteátrom sa vytvára
proscénium, chodec, divák ako instantná súčasť každodenného
predstavenia.
Zásobovanie objektu, podľa preferencie v severnej časti projektu, kde
su orientované priamy vstup do multifunkčnej sály, do reštauračného
skladu ako aj technických priestorov projektu.
Návrh rovnako ponecháva prístupovú rampu po strane amfiteátra.
Riešenie parkovacie stánia zóny dopĺňa, a navyšuje požadovaný
štandard o 15 miest.
Zatrávnené parkovacie stánia sa stávajú súčasťou projektovanej
zelene bývalej asfaltovej planiny.

/krajina
Návrh ponecháva pôvodnú rastlú zeleň, prípadne nahrádza choré
dreviny.
Na severnej stene objektu otvára bývalé chodníky do volnejšieho
námestia, s vyustením multifunkčnej sály v priamom napojení na
priestory pavilónu/ klubovne, centrum seniorov, a «detskej izby»,
strešnej nadstavby objektu teplárne.
Betónová velkoplošná dlažba s kamennými fragmentami je striedaná
s mlatom ako stromovou podstielkov.
Trávnaté plochy, trvalky, tvoria nové lúčne prvky zelene, ako aj strešnej
krajiny, pochôdznej časti, letnej terasy objektu KSK.

spoločenská miestnosť
exteriérové priestorové nosníky umožňujú
odstrániť vnútorný existujúci nosný systém.
Zavesením stropu 2NP oslobodzujú
dispoziciu na prízemí/ divadlo, kinosála,
tanečný parket, aréna...

foyer
nový priehradový skelet v interiéry,
spevňuje otvorené podlažie vstupných
priestorov.

nosný systém

pergola
definuje pôvodne otvorený amfiteáter,
podľa potreby je možné rozvinúť textilné zastrešenie, záves,
môže byt otvorená, alebo kompletne uzavretá...
je to stan, aréna, divadlo, letné kino, knižný trh...
technický strop, osvetlenie, zelená krajinná štruktúra...
pochôdzna časť, terasa, ako exteriérové pokračovanie
priestorov knižnice.

záhradný pavilón

detská izba/ ihrisko
sieťový «oblak» stúpajúci ponad objekt trafostanice,
prelínajúce sa pružné plochy sú pristupné
exterierovým točitým schodiskom na viacerých
úrovniach.

sa otvára do priľahlého lesíka severnej časti KSK,
ako dodatok programového riešenia ho tvoria
klubovne, denné centrum pre seniorov a strešná
terasa, na prízemí prepojený na bar, je parkový
nástup z komornejšej severnej strany KSK.

elementárne prvky projektu

PÔDORYS 1NP 1/200
foyer
vložením novej oceľovej štruktúry vstupných priestorov, otvárame stropnú dosku. Nové schodisko a hydraulický vyťah uprostred, tvoria spojenie
podlaží a strešnej pochôdznej terasy.
Získaný priestor, transparentnosť, vizuálne prepojenie programových oddelení, ako dôstojný vstup pre nové KSK.

REZ 1/200

multifunkčná sála
použitie recyklovaných materiálov, opravená terazzová dlažba a stropné panely s osvetlením. Zavesením stropov prostredníctvom navrhovaných
exteriérových strešných nosníkov, sa pôvodné stĺporadie uprostred priestoru eliminuje.

PÔDORYS 2NP 1/200

knižnica
transparentnosť, vizuálne prepojenie programových oddelení.

PÔDORYS STRECHA 1/200

krajina
na severnej stene pôvodné chodníky vystrieda námestie. Borovicový háj, multifunkčná sála, priestory pavilónu, ako nová doplnková scéna
zrekonštruovaného amfiteátra.

