
GSPublisherVersion 0.0.100.100

rendezvény
490 m2

terasz
98 m2

foyer

kávézó

múzeumshop

kilátás a templomra

terasz
98 m2

étterem + foyer
220 m2

kávézó

múzeumshop

kilátás a templomra

5 fogadóépület

D-D metszet / 1:300E-E metszet / 1:300

Használat rendezvény esetén Használat általános esetben (éttermi)

Rendezvény esetén a rendezvényterem és a foyer a tolóajtókon keresztül egy térré
válik. A kiállítási útvonal és a rendezvény szétválasztható a foyer szakaszolásával.
Mivel a kiállítási terület bejárata az Apáti ház, így a rendezvényre érkezők nem kell,
hogy a kiállítási területen áthaladjanak, a B épület és az udvar szabadon bejárható.

16. nézet 22. nézet

Hétköznapi használat során a az étterem a foyer mentén található ülődülkékbe
telepedik ki, közvetlen teraszkapcsolattal és kilátással a templomra. Mivel a kiállítási
terület bejárata az Apáti ház, így a B épület és az udvar szabadon bejárható, az étterem
a kiállítás uán / jegy nélkül is elérhető.

FOGADÓÉPÜLET
A fogadóépület / 'B' épület a látogatóközpont főbejárata. A bejárata nem
az udvarra nyílik, hanem a köztérre a főhomlokzaton. A bejárat és a kávézó
üvegfelületei fiókszerűen ugranak ki a homlokzat síkjából az eredeti
pilaszterek közötti mezőkön.
A műemlék épületrészben előtér, kávézó/büfé és a jegypénztár/shop
található. A kávézó kilátással rendelkezik a templomra. A büfékonyha és
raktár térben álló, mobília szerű kubusba rejtett.

Az U-alakban beforduló épületszárny bontásával, és az udvari szárny
meghosszabbításával egy a település telekmorfológiához illő arhetípus
házforma jön létre, melyet a kiállítótér tetejéből eredeztetett, a
nyeregtetőbő 'lecsapásával' létrejövő tetőszerkezet fed, világos fémlemez
burkolattal.

Az épületszárny végében található a két szinten elhelyezkedő
konyha. A gazdasági feltárása az alsó-alagsori szinten keresztül
történik a terepviszonyokat kihasználva. Az alsó szinten előkészítő
konyha és a raktárhelyiségek találhatóak, míg az emeleten a
tálalókonyha, s személyzeti blokkok. A két konyha étellifttel került
összekötésre.

Az előtér vonalában az udvari szárny mentén üvegezett homlokzatú foyer
fut végig. A tér belső oldalán falpillérek között ülőfülkék -kilátással az Apáti
házra és udvarra- valamint a rendezvénytérbe vezető tolóajtók
váltakoznak.

Az udvari szárny első részében ruhatár, nagyméretű mosdóblokk és a
rendezvénytérhez kapcsolódó bútorraktár taláható.
A rendezvénytér a szárny középső traktusában található. Rendezvény
esetén a tér kinyílik a foyerre és együtt működnek. Általános működési
modell esetén az étterem a foyer terében működik, az ülőfülkéknél
elhelyezett asztalsoron 60 fő befogadóképességgel. A foyer szabadtéri
terasszal kapcsolódik a góréban kialakított fedett-nyitott fogyasztótérhez. A
rendezvénytér végében bár található, ami a konyhával együttműködve
képes mind a rendezvényteret mind az éttermet kiszolgálni.


