
a városlakóknak átadott belső udvar
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az új rendezvénytér önálló bejárattal a restaurátor műhely közösségi terei kellemes munkakörnyezetet biztosítanak

A műemlék épület szempontjából lényeges beavatkozás az udvarok lefedése. Az idők során felmerült már az udvarok
használata, de az ismert beépítésre szerencsére nem került sor (Lechner féle javaslat). A XXI. század műszaki-
technikai színvonala lehetővé teszi az udvarok nagyvonalú, esztétikus látványt biztosító lefedését. Az íves acél
tartókon elhelyezett üveg fedés lágy vonalvezetése szépen egészíti ki a meglévő szerkezet „keményebb”
szerkesztésmódját. A megerősített párkányzat lehetővé teszi a meglévő és az új tető vízelvezetését, illetve az új acél-
üveg szerkezet befogadását.
A két udvar fedési módja megegyezik, viszont funkcionálisan finom különbségek vannak. Az északi udvarnak
közönségforgalmi szempontból nagyobb szerepet szánunk, hiszen itt kaptak helyet a a függőleges közlekedést
biztosító modern lépcsők, az alcsonyabb kategóriás kávézézó és olyan berendezési tárgyak, melyek a gyülekezést, a
várakozást kényelmesebbé teszik. A déli udvar kevesebb konkrét funkciót kapott, ez az a tér, amit funkcionális
értelemben be kell lakni. Lehet itt csoportfoglalkozásokat tartani, vásárokat, koncerteket, időszaki kiállításokat stb.
rendezni. A két udvar közötti finom funkcionális különbségtételt fontosnak tartottuk, ennek köszönhető, hogy a
beavatkozás a déli udvarban a fedést kivéve érintetlenül hagyta a meglévő architektúrát.
Új térként jelenik meg a -1 szinten kialakított konferencia és időszaki kiállítótér. A pozicionálásnál fontosnak tartottuk,
hogy váljon el a közönségforgalmi terektől, a rendezvények zavartalan bonyolítása érdekében. A terek különböző
összenyitásának és lerekesztésének köszönhetően különböző méretű kiállítások vagy konferenciák rendezésére teszi
alkalmassá a teret. Ezen a területen a funkció maximális technikai kiszolgálása volt a cél, ez jelenti a
világítástechnikát az akusztikai követelményeket, vetítési illetve tolmácsolási lehetőségeket és a hangosítást.
Új épületrészt az épület déli oldalánál, a föld alatt helyeztünk el. Ide terveztük a gépkocsitárolókat, a
műtárgybeszállítást, a restaurátor műhelyeket és raktárakat. Ezzel az elrendezéssel lehetőség nyílik a restaurátor
műhelyek épületben tartására. A földalatti épület egy ponton kapcsolódik a régi épület pinceszintjéhez. E ponthoz
közel helyeztük el a teherliftet és a személyzeti liftet, illetve egy menekülőlépcsőt. A föld alatti beépítés helyét úgy
határoztuk meg, hogy értékes, védendő fát ne kelljen kivágni illetve régészetileg értékes területet ne érintsünk. A
restaurátor műhelyek megfelelő megvilágítássáról elegendő számú felülvilágító gondoskodik. A műhelyeket feltáró
organikus vonalvezetésű folyosó egyben közösségi térként is működik az itt dolgozók számára.
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