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Modulárna alternatívna materská �kôlka [Rómske detské komunitné centrum]

pôdorys 1.NP [1:100]

>>>KONCEPT

>>>ALTERNATÍVNA MODULÁRNA �KÔLKA
>jednou z hlavn�ch kvalít modulárneho systému je jeho skladobnos�,
flexibilita a mobilita, prívlastky vedúce idei KONTAJNER <> NOMÁDI [Rómovia],
ku ideii Rómskej alternatívnej �kôlky, ktorá tak vychádza z ich nomádskej
kultúry. Navrhovan� systém analyzuje rómsku kultúru, vz�ah ku farbe, ku
typickému spôsobu �ivota v komunite a v exteriéry. Projekt má snahu nájs�
vy��í socíálny rozmer a dopad témy �tudentskej sú�a�e, modulárnej mateskej
�kôlky.

>>>PRESVED�ENIE
>ARCHITEKTÚRA MÔ�E VYCHOVÁVA�!

>>>MODULÁCIA A FLEXIBILITA
>vytvorenie typick�ch kontajnerov pre spanie, hranie, zázemie má vplyv na
v�slednú flexibilitu systému, ktor� doká�e vysklada� v�sledok pod�a lokálnych
podmienok, po�tu detí...

>zázemie
>jedále	
>kuchy	a
>exterier box
>wc

>vstup

hlavn� pobyt detí>>>FARBAzázemie

>>>DETI A FARBA
>Deti vnímajú priestor in�m spôsbom ako despelí, vnímajú men�í zorn� uhol a
ich pozornos� a orientácia je viac venovaná farbe!
>VSTUP>>>ZELENÁ
>HRANIE>>>ORAN
OVÁ
>JEDENIE>>>MODRÁ

>>>SOCIÁLNY ROYZMER
>Zmena musí nasta� pri �e�och! Deti sú budúcnos� ka�dého národa i kultúry a
�astokrát títo najmen�í doká�u zmeni� i svojich rodi�ov. Projekt sa sna�í
ukáza� kvality rómskej kultúry ako �ivot v komunite, temperament a �ikovnos�.
Triedy �kôlky sú oddelené posuvn�mi záclonami, �o umo�	uje rozdelenie ale aj
spojenie celého priestoru do jedného. Triedy sú otvorené do exteriérového
pobytového priestoru ihriska, ktor� má vlastné zázemie, odclo	uje tak
priestor pre zásobovanie od priestora pre hranie. Vysunut� box má svoje steny
z tabule, kde sa deti mo�u ako u�i� tak i volne kresli� a ukáza� dospel�m, �e
v skuto�nosti sú ich deti �ikovné a majú budúcnos�. Box sú�asne slú�i ako
pozadie pódia pre typické tane�né predstavenia rómskych tancov, hudby, ktoré
sa tu mô�u kona� pre rodi�ov, celú rómsku komunitu.

>>>CELKOVÉ RIE�ENIE
>bezúdr�bovos�
>odolnos� materiálov  a kon�trukcie
>jednoduchos�
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>>>KONCEPT
Jednou z hlavných kvalít modulárneho systému je jeho 
skladobnos , flexibilita a mobilita, prívlastky vedúce ku 
idei KONTAJNER <> NOMÁDI [Rómovia], ku ideii Rómskej 
alternatívnej škôlky, ktorá tak vychádza z ich nomádskej 
kultúry. Navrhovaný systém analyzuje rómsku kultúru, 
vz ah ku farbe, ku typickému spôsobu života v komunite a 
v exteriéry. Projekt má snahu nájs  vyšší socíálny rozmer 
a dopad témy študentskej sú aže, modulárnej materskej 
škôlky. Návrh vyslovuje presved enie, že architektúra 
môže vychováva !

>>>MODULÁCIA A FLEXIBILITA 
Návrh vytvára typické kontajnere pre spanie, hranie, 
zázemie. Toto riešenie má vplyv na výslednú flexibilitu 
systému, ktorý dokáže vysklada  výsledok pod a lokálnych 
podmienok, po tu detí. 

>>>DETI A FARBA 
Deti vnímajú priestor iným spôsbom ako despelí, vnímajú 
menší zorný uhol a ich pozornos  a orientácia je viac 
venovaná farbe! Preto vstupné priestory sú prevažne v 
zelenej farbe, priestor na hranie v oranžovej a priestor 
jedálne je modrý. 

>>>SOCIÁLNY ROZMER 
Zmena musí nasta  pri e och! Deti sú budúcnos  každého 
národa i kultúry a astokrát títo najmenší dokážu zmeni
i svojich rodi ov. Projekt sa snaží ukáza  kvality 
rómskej kultúry ako život v komunite, temperament a 
šikovnos . Triedy škôlky sú oddelené posuvnými záclonami, 
o umož uje rozdelenie ale aj spojenie celého priestoru 

do jedného. Triedy sú otvorené do exteriérového 
pobytového priestoru ihriska, ktorý má vlastné zázemie, 
odclo uje tak priestor pre zásobovanie od priestora pre 
hranie. Vysunutý box má svoje steny z tabule, kde sa deti 
možu ako u i  tak i volne kresli  a ukáza  dospelým, že v 
skuto nosti sú ich deti šikovné a majú budúcnos . Box 
sú asne slúži ako pozadie pódia pre typické tane né
predstavenia rómskych tancov, hudby, ktoré sa tu môžu 
kona  pre rodi ov, celú rómsku komunitu. 

>>>CELKOVÉ RIEŠENIE 
Celkové materiálové a konštruk né riešenie je založené na 
bezúdržbovosti,
odolnoti materiálov  a konštrukcie. Presklenia sú kryté 
osuvnými kovovými panelmi, ktorými sa školka v noci 
zatvára.
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