
natečaj    :             muzej nad mestom                

:

ASD102



prostorski prikaz   :          razstavni prostor

:         pogled proti podestu



prikaz   :          arhitekturne zasnove

aksonometrija vstavljenega podstavka

podstavekfluiden prostor

Prostor podstrešja je prostor z izrazito geometrijo, ritmom in kot je za 
stara podstrešja značilno, je neurejeno. Je en enoten prostor, ki v sebi 
skriva občutek starega.

Projektni prostor je hkrati razstavni prostor, kjer se lahko dela in delovni 
prostor, kjer se lahko razstavlja. Je fleksibilen, večnamenski in do največje 
možne mere prepuščen uporabniku. Osnovno vodilo pri snovanju 
arhitekturnega posega je zato fluidnen, abstrakten prostor.  

Projekt prenove podstrešja Fužinskega gradu v projektni prostor išče 
razmerje med ohranjanjem obstoječe strukture ostrešja in zagotavljanjem 
uporabniku najprimernejšega prostora. Poseg v obstoječo konstrukcijo z 
dvema jasnima potezama je zato predviden le na ključnih mestih. 

Prva poteza je svetlobna zareza, ki poteka vzdolž slemena. Prostor odpre 
proti nebu in omogoči idealno galerijsko osvetlitev v notranjosti. Druga 
je podstavek, ki s svojo maso artikulira prostor, ga percepcijsko zamejuje 
ter se vpne v obstoječi konstrukcijski red ostrešja. S tem v ospredje stopi 
prostor, ki se tvori med njima. Prostor je povsem izčiščen in abstrakten,  
tako lahko sprejme najrazličnejše dejavnosti in uporabnika ne omejuje.

Dialog s staro konstrukcijo ostrešja nova struktura podstavka vzpostavi 
z jasnim minimalnim odmikom. Konstrukcijskemu ritmu sledi, vendar 
njegove majhne napake uredi v pravilnem geometrijskem redu. 



prikaz   :          programske zasnove

primerjava višinprikaz zgibanja

razporeditev sklopov 3razporeditev sklopov 2razporeditev sklopov 1

Podstrešje muzeja predstavlja en sam velik prostor, ki je ločen na tri glavne vsebinske sklope (razstavni prostor, 
delovni prostor in ateljeja), Prostor ni fizično zamejen, programske sklope percepcijsko ločujejo prostorske 
zožitve med servisnimi volumni, ki oskrbujejo osrednji prostor.

Ena izmed kvalitet prostorja je tudi njegova nedefiniranost - abstraktnost. Izčiščen volumen uporabniku ne 
vsiljuje načina uporabe prostora, ampak se je pripravljen odzvati na uporabnikove trenutne potrebe. V primeru 
večje razstave se ta lahko tako razsširi v prostore delovnega prostora in celo v prostore ateljejev. Vsi servisni 
prostori se v tem primeru zaprejo v lesene volumne na obodu osrednjega prostora, odvečna oprema pa se 
pospravi v depo pod nivojem tal.

Razstavni sklop se lahko tako razširi po vsej površini. Enako tudi delovni. Rezidenčni atelje pa dopušča možnost 
združevanja obeh stanovanj. Podobno deluje tudi sejna soba, ta se v primeru večjega sestanka razširi v osrednji 
prostor. Takrat je povezava galerijskega in delovnega prostora poteka skozi hodnik čaje kuhinje. Projekcijska 
soba lahko za namen projekcij odpre steno in se tako razširi v neprenovljen del podstrešja.

Osrednji razstavni prostor se razprostira na dveh nivojih, s tem je znotraj enega povezanega prostora ustvarjenih 
več manjših, ki nudijo različne možnosti razstavljanja. Višji prostor galerije se prek nižjega navezuje na delovni 
prostor, ta pa se nadaljuje v ateljeja. Prostor se zaključi z novim stopniščem, po katerem se obiskovalec lahko 
vrne v dvoriščni atrij (v primeru prehodnosti prostora ateljejev).



načrt   :          tloris sanitarij

:                    merilo 1:100

SANITARIJE
9.5 m2

nove stopnišče
dostop do mansarde

obstoječe 
stopnišče



načrt   :          tloris mansarde

:                   merilo 1:100

RAZSTAVNI PROSTOR
275.7 m2

ČAJNA KUHINJA
8.4 m2

SEJNA SOBA
10.6 m2

z možnostjo razširitve 16.8 m2

DELOVNI PROSTOR
91.2 m2

REZIDENČNA ATELJEJA 
77.6 m2

REZIDENČNA ATELJEJA 
SE LAHKO POVEŽETA V 
EN VEČJI PROSTOR

VARIANTA POSTAVITVE 
RAZSTAVE

VARIANTA RAZŽIRITVE 
SOBE ZA SESTANKE

projekcijsko platno premična stena

svetlobnik

zgibna stena

novo okno VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

premična vrata



prostorski prikaz   :          programska zasnova

:     primer rezidenčnega ateljeja

združena rezidenčna ateljeja

ločena rezidenčna ateljeja



načrt   :          vzdolžni prerez A-A

načrt   :          prečni prerez C-Cnačrt   :          prečni prerez B-B

:   merilo 1:100

:   merilo 1:100:   merilo 1:100

svetlobnik

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm 

prekrito z difuznim steklom
premična vrata s projekcijskim 

platnom

svetlobniksvetlobnik

jekleni nosilc

dvižni loputi

depoinštalacije

VELUX mini frčada 
1178mm x 780 mm

nosilec jeklena zategajeklena zatega



prostorski prikaz   :          razstavni prostor

:               pogled iz podesta 



aksonometrija posega

poseg na fasado objekta

raznos obtežbe raba energije

prikaz   :          funkcionalna zasnova

Podstrešje gradu podstrešje je neurejeno, skozi leta je bilo stihijsko
dograjevano. S posegom se zato izčisti prostor, ohranise zgolj konstrukcija 
ostrešja. Vanjo se poseže samo naključnih mestih, s tem se zagotovi višji 
razstavni prostor v južnem grajskem krilu in zenitalna svetloba nad 
prostori ateljejev v zahodnem krilu.

Vhod v prostor je eden od pomembnejših dejavnikov doživljanja 
prostora. Obstoječa dostopa do podstrešja ne odgovarjata zastavljnem 
konceptu gibanja skozi projektni prostor, zato se oba na
prilagodi le temu. Ob ureditvi glavnega dostopa do galerije se na nivoju 
podesta (pod nivojem tal galerije) predvidi tudi sanitarije, ki bi sicer 
ovirale razstavni prostor.

V konstrukcijo ostrešja se poseže v galerijskem delu, kjer se zaradi 
višjega razstavnega prostora odstranai del poveznikov trapeznega vešala. 
Obstoječi poveznik se nadomesti se s spuščenim nosilcem in jeklenimi 
zategami. S tem se ohrani raznos sil trapeznega vešala in njegovi ostali 
elementi.

Za potrebe naravne osvetlitve ateljejev v zahodnem grajskem krilu se 
odstrani in nadomesti slemenska lega. Zamenjata jo jeklena nosilca, 
ki prevzameta obtežbo špirovcev ter vseeno v notranjost prepuščata 
svetlobo. Svetlobnik poteka po celotnem slemenu in z  difuznim steklom 
zagotavljaenakomerno osvetlitev.  Poleg osvetlitve svetlobni element 
zagotavlja tudi naravno prezračevanje prostora. S principom naravnega 
vleka se tako preprečuje pregrevanje notranjih prostorov.
Za potrebe osvetlitve in zračena spalnice v ateljeju se doda eno okno. To 
je edini dodan element, ki je viden na fasadi gradu. 



prikaz     :         VELUX osvetlitev

Velux prostorski prikaz

VELUX preveritev  osvetlitve streha

:               analiza osvetlitve 

Grad Fužine je  v registru spomenišega varstva. Pri posegu v prostor 
pdostrešja je zaželjeno, da se poseg ne kaže na zunanjosti objekta. 
Ker je v projektu predvideno samo eno novo strešno okno, se za to in 
ostala obstoječa okna uporabi  produkt VELUX mini frčada 1178mm 
x 780mm. 

Svetlobnik, ki poteka po slemenu pa je še ne razvit in lahko podjetju 
predstavlja izziv in nov potencialni produkt. 



prostorski prikaz   :          razstavni prostor

:         pogled proti podestu



prostorski prikaz   :          razstavni prostor

:              pogled iz podesta



prostorski prikaz   :          delovni prostor

pogled proti razstavnemu prostoru



prostorski prikaz   :          rezidenčni atelje

:                    ločena ateljeja z zgibno steno



prostorski prikaz   :          rezidenčni atelje

:               združena ateljeja


