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Járható üvegfödém
_az emlékhely lefedésének nagyrészén alaklmazott szerkezet,
természetes fénnyel telíti a lefedett részeket, könnyeddé teszi a "dombot",
optikai kapcsolatot teremt a kint és a bent, a lent és fönt között

Díszlépcsı
Áruh

_az új lépcsısor elsısorban a "dombra" történı feljutást szolgálja,
az alatta található Ozorai Pipo torony körvonalát a burkolatba integrált
"fémcsíkkal" jelöljük
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_a jelenlegi felfalazást megszüntetjük, helyette
csak a burkolatba sőlyesztett szálcsiszolt fém "szalag"
jelzi annak helyét

Szent István sír fölötti "jel"
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_az emlékhely méltóságának megfelelı szimbolikus jel,
képzımővészeti alkotás, a pályázatunkban feszületként ábrázolva,
helye az emlékhely súlypontjában Szent István sírhelye felett
a jel a fedés alatt és felett egyaránt érzékelhetı, összekapcsolja a
fenti és a lenti "világot"

"Mesélı Fal" többfunkciós térelem
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_a fal az emlékhelyrıl mesél, a téglafalba integrált audio eszközök segítségével
a létesítendı múzeum elıtt, a fal része egy speciális üvegfelület is,
mely a "domb" felöl visszatükrözi azt és az alatta lévı romokat, de
a múzeum felıl az utcán sétálók átlátnak rajta, látni engedi a fedés alatti romokat
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Emlékhely lefedés, "a domb"
_a koncepciónk szerint egy olyan fedést hoztunk létre,
mely a romok védelmét szolgálja, de a városlakók számára hasznos felület,
a "domb" szimbolikus elem, évszakonként megújul, újászületik
a kertészeti koncepciónak megfelelıen folyamatosan változtatható
annak megfelelıen, hogy milyen növényeket ültetünk rá

Sírkápolnák feletti járható üvegfödém
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_az eddig fedetlen 1. és 2. sírkamrát járható
üvegfödémmel fedtük le
cs
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Új mészkı burkolat
_a burkolatba szálcsiszolt fém betőket integrálnánk,
Székesfehérvár történelmébıl helyeznénk el idézeteket
az emlékhelyhez kapcsolható eseményekrıl,
ez az elem a belváros több pontján is megjelenne,
így létrehozva egy egységes koncepcionális elemet
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46. számú fotóskicc

38. számú fotóskicc

15. számú fotóskicc

4. számú fotóskicc

"Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely Fejlesztése"
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