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OBČUTEK

Ponavljanje elementov v mansardi Fužinskega gradu 
daje prostoru razsežnost monumentalnega, ki na 
obiskovalcu vselej pušča nezaveden vtis. Občutek 
prostora je skoraj neizbrisljiv. Nov obisk te iste 
mansarde bo vselej priklical spomin na prejšnji obisk. 
Prostor pravzaprav ni bil načrtovan namenoma, 
ampak je prej nastal kot posledica prekrivanja objekta 
z dvokapnico. Vtis prostora je še toliko večji zaradi 
njegove izčiščenosti. Če odmislimo brv, ki gre preko 
celotne dolžine južnega trakta, je mansarda čisti sestav 
lesenih paličij, ki razmikajo dvokapnico od tal. 

Konstrukcijska zasnova daje prostoru velik potencial. 
Poustvarjanje white cube-a niti ni smiselno niti ni 
mogoče. Potrebni so le manjši posegi, da prvine 
dobrega prostora pridejo do izraza. 

Ko se prostor znebi navlečenih parazitov, drugega kot 
uporabnika skoraj da ne potrebuje več. Zato poseg 
zahteva izredno premišljenost. Četudi vsebuje različne 
programe in različne tipe uporabe prostora, ga je treba 
gledati kot celoto. 

PROBLEM

Obstoječa ureditev razstavnega prostora ne ustreza 
zahtevanemu programu, zlasti pa ne uporablja prednosti 
prostora, ki ga podstreha ponuja. Brv, ki je položena 
na poveznike res da ustvarja pot preko južnega trakta, 
vendar ob enem deli prostor na manjše enote, ki med 
sabo ne sestavljajo dobrega prostora. Brv – hodnik niti 
ni dovolj močna poteza, da bi vzpostavljala dvojnost 
z obstoječo konstrukcijo, niti ni dovolj subtilna, da 
bi pozornost umaknila v prostor. Prenizka stojna 
višina med prehajanjem preko posameznega paličja 
nelagodnost ob obisku prostora še stopnjuje. 

Zahodni trakt je trenutno slepo črevo, ki je točkovno 
priključeno na os hodnika v južnem traktu. Preglednost 
konstrukcijskega sistema se v vogalu spremeni 
v zapleten sestav horizontal, vertikal in diagonal, 
kar prostoru daje svojevrsten karakter. V gostoti in 
prepletenosti lesenih gred gre iskati intimnost manjših 
prostorov. Od vogala proti začetku zahodnega trakta se 
prostor spet segmentno odpira, znova se vzpostavljajo 
večji prostori. 

Otežen dostop do podstrešja je skoraj da zakoreninjen 
v zavesti. Podobno je z dostopom do mansarde 
Fužinskega gradu. Taka pot je svojevrstna in povsem 
razumljiva, nov razstavni prostor pa potrebuje prilagojen 
dostop, ki obiskovalca v prostor ne pripelje ampak ga 
vanj vpelje. 

REŠITEV

Vmeščanje treh različnih a hkrati povezanih programov 
na prostor podstrehe 
Trije različni a hkrati povezani programi so v prostoru 
podstrehe koncentrirajo okoli treh jeder. Gre za 
komunikacijska in infrastrukturna jedra, oblečena v 
poliran rostfrei, ki z zasnovo in umestitvijo vzpostavljajo 
dialog z obstoječo konstrukcijo. 

Povezniki se pomaknejo na obstoječa tla, na njih pa 
so položena nova enotna tla, ki gredo preko celotne 
površine podstrehe na istem nivoju. Stojna višina 
pri prehajanju preko posameznega trapeza zdaj ni 
več problem, prejšnja površina brvi, ki je namenjena 
prehajanju a se zdaj prelije v enotno površino, ki je 
hkrati tudi razstavna in delovna površina. 

Ateljeja sta umeščena v severni rob zahodnega trakta, 
od koder do njiju vodi ločeno obstoječe stopnišče. 
Sestavljena sta iz dveh prekatov. Severni, ki je bližje 
stopnišču je zasebnejši, intimnejši, v njem je mokro 
jedro, postelja in miza. Južnejši je odprt in se lahko preko 
zložljive stene na vodilih odpre in podaljša v skupni 
projektni prostor. Delovni prostor je preko svetlobnika 
osvetljen z naravno svetlobo. 

Osrednje stopnišče, ki vodi do razstavnega prostora, 
se proti vrhu zasuka v smer vzdolž južnega trakta. 
Stene stopnišča segajo do vrha strehe in v jedro preko 
svetlobnika pripeljejo sončno svetlobo. Jedro ob enem 
razdeli razstavni prostor na glavni del in predprostor. Ta 
se po potrebi odpira tudi proti projektnemu prostoru in s 
tem omogoča svojevrsten način razstavljanja.

Mansarda postane velik, povezan in fleksibilen prostor.



KONCEPT

konstrukcija

OBSTOJEČ KONSTRUKCIJSKI SISTEM

onemogoča prehajanje skozi prostor v ravnini tal
prehajanje čez prostor na višini poveznika je oteženo zaradi  

prenizke višine prehoda

NOV PRILAGOJEN KONSTRUKCIJSKI SISTEM

poveznik je premaknjen na tla in ojačan z diagonalami
prostor se odpre in omogoči nemoteno prehajanje

PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

odstranitev  osrednjega dela poveznika omogoči hojo na 
nivoju tal in stojno višino

odstranitev poveznika hkrati povzroči porušitev ostrešja



KONCEPT

program

PREDLAGANI PROGRAMSKI KONCEPT

3 programi: razstavni, delovni in bivalni program
jedra so središčea programov

koncentracija okoli jedra razdeli prostor na 3 dele

PREDLAGANI PROGRAMSKI KONCEPT

delitev glavnih treh prostorov ni fizična
medsebojna odprtost prostorov omogoča prehajanje in povezovanje 

fleksibilna struktura omoogoča medsebojno odpiranje in zapiranje prostorov



M 1:250

TLORIS GRADU
prikaz območja obdelave

RAZSTAVNI PROSTOR
290 m2

PROJEKTNI PROSTOR
120 m2

REZIDENČNA ATELJEJA
50 m2



M 1:100

TLORIS MANSARDE
prazen razstavni prostor, primer uporabe projektnega prostora

RAZSTAVNI PROSTOR

A
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B
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C C

D D

PROJEKTNI PROSTOR

REZIDENČNA ATELJEJA

KOMUNIKACIJSKO JEDRO

SANITARNO JEDRO

MOKRO JEDRO



M 1:100

TLORIS MANSARDE
primer postavitve v razstavnem in projektnem prostoru

RAZSTAVNI PROSTOR

A

A
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C C

D D

PROJEKTNI PROSTOR

REZIDENČNA ATELJEJA

KOMUNIKACIJSKO JEDRO

SANITARNO JEDRO

MOKRO JEDRO



PREREZ B-B

razstavni prostor
komunikacijsko jedro

PREREZ A-A

razstavni prostor
prikaz konstrukcije

M 1:100

TIPIČNI PREREZI
galerijski prostor



PREREZ D-D

rezidenčna ateljeja
mokro jedro

PREREZ C-C

projektni prostor
prikaz konstrukcije

M 1: 100

TIPIČNI PREREZI
projektni prostor, rezidenčna ateljeja



VELUX ELEMENT

SVETLOBNIK ZA POŠEVNO STREHO
tehnične specifikacije

M 1:5

detajl stika

M 1:10

Fleksibilna povezava TWF/TLF
tehnične podrobnosti

paroprepustna folija

parna ovirazaključni stropni
element

fleksibilna cev

zlepljeni stik s
srebrnim lepilnim

trakom VELUX

inštalacijska 
letev

podporna
letev

svetlobnik

integrirana obroba

M 1:100

pozicija svetlobnika na objektu



SVETLOBNIK V STOPNIŠČU

prikaz iz programa Velux Daylight Vizualiser
v programu ni bilo možno izbrati željenega produkta (svetlobnik za poševno streho Velux)

za vizualizacije smo izbrali produkte, ki so bili na voljo s podobnimi tehničnimi specifikacijami

SVETLOBNIKI V ATELJEJIH

prikaz iz programa Velux Daylight Vizualiser
izračun z Velux Kalkulatorjem za produkt Svetlobnik s fleksibilno povezavo za valovito kritino TWF, fi14

po izračunih je za rezidenčni atelje priporočeno vsaj 100 luxov svetlobe, kar dosežemo z namestitvijo dveh 
svetlobnikov v prostoru

VELUX

SVETLOBNIK ZA POŠEVNO STREHO
Daylight Visualizer, Velux Kalkulator 



PRIKAZ KONSTRUKCIJSKEGA SISTEMA

medetažna plošča s tremi jedri
prirejena obstoječa strešna konstrukcija

strešna kritina



VIZUALIZACIJA

GALERIJSKI PROSTOR
odprtos prostora omogoča prosto prehajanje in fleksibilno postavitev razstav



VIZUALIZACIJA

PROJEKTNI PROSTOR
različna postavitev elementov se prilagaja potrebam



VIZUALIZACIJA

REZIDENČNI ATELJE
intimnost prostora v ateljeju


	natecaj
	print A2

