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_01 "mesélı fal"
bontott tégla fal vasbeton maggal
a fal funkciója felvezetni a tervezett kıtár múzeumot és
az ide látogató turistáknak (hazai és külföldi) audio eszközök
segítségével nyújt hangos történelmi betekintést Fehérvár
történelmébıl
a fal az emlékhely és a bazilika történetét meséli magyarul és idegen nyelven

±0,00

nyugati építmény

_02 "a keret"
a meglévı mellvédfal felhasználásával létrehozott rozsdás acél keret,
a keretbıl a Lux Mauzóleum irányába mellvéd lesz
a keret védı tetıvé szélesedik, funkciója a téglafal és az abba elhelyezett
elektronika és audio berendezések védelme, valamint a speciális üvegfelület megfogása

_03

több funkciós térelem axonometrikus rajza

_03 "tükör- üveg"
az acél szalagba fogott üvegfelület másként mőködik a domb,
másként az utca irányából nézve
aki a "mesélı falon" keresztül az utcán halad szabad átlátást biztosít,
betekintést enged a domb alatti romokra illetve magára a lefedést adó dombra
a dombról tekintve viszont "tükör" felületként viselkedik, visszatükrözve a domb illetve az
alatta található romok képét
így egy nagyon érdekes kapcsolat alakul ki a fenti és a lenti "világ" között

Városház Tér
_rendezvények alatt az új díszlépcsı
nézıtérként is használható

_02

_01

Díszlépcsı
_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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Szent István sír
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Szent István sír fölötti "jel"
_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"
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III.

Emlékhely lefedés, "a domb"
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Szent Imre sír

városház tér felöli nézet

_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

"Mesélı Fal" többfunkciós térelem
8

_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"
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kerengıfal
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déli zárófal

"Mesélı Fal" többfunkciós térelem
_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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Szent István sír
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északi árkádsor
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Lux- féle mauzóleum
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északi zárófal

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

a-a metszet

b-b metszet

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

"Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely Fejlesztése"

Szent István sír fölötti "jel"
_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"
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III. Béla sír

_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
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Mátyás- féle szentélybıvítés

a

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

