OPIS SZKICOWEJ KONCEPCJI
Niniejsze opracowanie przedstawia szkicow¹ koncepcjê rozbudowy i rewitalizacji Muzeum Kinematografii w £odzi w zakresie rozbudowy pa³acu
/ podziemny obiekt wystawienniczy z zapleczem /.
Przyjêto rozwi¹zanie minimalizuj¹ce wielkoœæ zabudowy w istniej¹cej przestrzeni ogrodu pa³acowego. Sale wystawowe, magazyny, ma³¹ gastronomiê z
zapleczem, pomieszczenia techniczne, atrium z wind¹ towarowo- osobow¹ i schodami zewnêtrznymi zaprojektowano poni¿ej poziomu terenu. Atrium
usytuowano na osi wyjœcia z werandy pa³acowej i obudowano z czterech stron zbiornikami z wod¹ o szerokoœci 2,00 m.
Zbiorniki te wraz ze sztucznym wodospadem tworz¹ barierê uniemo¿liwiaj¹c¹ wpadniêcie do wnêtrza atrium osobom poruszaj¹cym siê po terenie ogrodu.
Podziemny, jednokondygnacyjny obiekt kubaturowy z wy¿ej wymienionym programem, po³¹czono z pa³acem poprzez obni¿enie poziomu piwnicy
pod werand¹ o 2,00 m. i zaprojektowanie nowych schodów z wind¹ dla osób niepe³nosprawnych.
Konstrukcja obiektu ¿elbetowa, z “dachem zielonym” na p³ycie stropowej.
Przyjêto nastêpuj¹ce materia³y wykoñczeniowe: stolarka okienna i drzwiowa /wewnêtrzna i zewnêtrzna/- drewniana, ob³o¿enie konstrukcji schodów, windy,
zbiorników z wod¹ oraz œcian atrium, posadzki z p³yt granitowych, balustrady- ze szk³a.
Zagospodarowanie terenu ogrodu obejmuje wykonanie:
-nowego ogrodzenia z furtk¹, oddzielaj¹cego ogród od podwórca, z siatki na s³upkach stalowych o wysokoœci 1,00 m obsadzonego z dwóch
stron ja³owcem;
-chodnika i placyku z kostki granitowej;
-oœwietlenia wysokiego na s³upach ozdobnych /wzd³u¿ chodnika/ oraz niskiego /oœwietlenie terenu ogrodu/;
-zmianê usytuowania bramy w istniej¹cym ogrodzeniu wschodnim, z uwagi na dojazd do windy towarowej atrium;
Teren ogrodu z nawierzchni¹ trawiast¹ zaprojektowano jako ogólnodostêpny z mo¿liwoœci¹ swobodnego organizowania imprez i wystaw plenerowych.
Zachowano istniej¹cy drzewostan oraz schody do piwnicy pa³acu.
Robotami niezbêdnymi do realizacji za³o¿enia bêd¹: demonta¿ istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, wodoci¹gowej, deszczowej, elektrycznej,
prze³o¿enie sieci c.o. wzd³u¿ ogrodzenia po³udniowego.
Przyjêto w projekcie konstrukcji za³o¿enie pozytywnego wyniku badania geotechnicznego gruntu, tzn.: niski poziom wody gruntowej oraz dobr¹ wytrzyma³oœæ
noœn¹ gruntu.
Proponowane rozwi¹zania przestrzenne i architektoniczne przedstawiono na rysunkach.
Zestawienie powierzchni u¿ytkowej:
- atrium
- sala wystawowa
- magazyny
- ma³a gastronomia z zapleczem
- pomieszczenia techniczne
- toalety
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