
Projekt - architektura 

1. Wprowadzenie  w  zagadnienia  związane  z  projektowaniem  domów  atrialnych  i  ich
zespołów. Omówienie specyfiki domu atrialnego, prezentacja przykładów z różnych krajów
europejskich. Zwrócenie uwagi na związek lokalizacji z rozwiązaniami elewacji i orientacji
budynku  względem  stron  świata.  Naświetlenie  problematyki  związku  formy
architektonicznej  z  uwarunkowaniami  lokalizacyjnymi,  wynikającymi  z  klimatu,
miejscowych materiałów budowlanych, tradycji lokalnej. 

2. Prezentacja  przykładów  zrealizowanych  w  jednej  konwencji  stylistycznej  (np.  gotycka
architektura sakralna), z różnych krajów – wpływ warunków lokalnych. Dom polski - dwór
(murowany cokół, symetryczna, zwarta bryła, wysoki dach kolor elewacji biały, okna małe
w stosunku do elewacji). Domy z terenu Karpat (drewniane lub murowane, bardzo wysokie,
strome dachy).  Dom skandynawski  (drewniany z bala lub szkielet,  z  zielonym dachem,
ciemny kolor elewacji bordowy, granatowy, zielony, bardzo małe okna z okiennicami). Dom
rosyjski (drewniany z bala, wysoki dach, elewacje bogato zdobione, jasne (białe) detale na
kolorowym tle elewacji : zielone, niebieskie, małe okna, duże przeszklone werandy). Dom
niemiecki  (konstrukcja  szachulcowa,  wysoki  dach,  białe  ściany,  barwione  elementy
drewniane). Dom szwajcarski (drewniany dom, kamienna, wysoka podmurówka, mały kąt
nachylenia  dachu,  naturalny  kolor  kamienia,  naturalny  kolor  drewna,  długie  pasmowe
balkony). Dom holenderski (cegła na elewacji, trzcina na dachu- dom wiejski, duże okna).
Dom anglosaski  (bliźniak  albo  szeregowy, cegła,  wysoki  dach,  ciemne  elewacje).  Dom
francuski (murowany, kamienne detale, wysoki, ciemny dach, wysokie kominy, okiennice).
Dom  prowansalski  (rozległy  rzut,  parterowy,  kamienny,  płaski  dach,  kolor  elewacji
piaskowy lub beżowy). Dom hiszpański (dom z dziedzińcem, ceramiczny dach lub tarasy na
dachu,  kolor  elewacji  biały, okna zamykane okiennicami).  Ma to  przeniesienie  na inne
rodzaje  budynków  w  ograniczonych  zakresach,  bardziej  mieszkalno-usługowe,  w
powiązaniu  z  wartościami  kulturowymi  (obiekty  małej  skali,  porównywalnej  z
archetypami), nowy wernakularyzm, tradycjonalizm krytyczny, krytyczny regionalizm. Jest
w sprzeczności z obowiązującymi tendencjami i stylami architektonicznymi - architekturą
uniwersalną (np. modernizm, postmodernizm).

3. Wydanie studentom przykładowych rzutów, omówienie ich. Wydanie trzech podstawowych
rzutów. Przygotowane rysunki w skali  1:50. Omówienie układów funkcjonalnych, w tym
przeznaczenia pomieszczeń. 

4. Dyskusja  na  temat  określonego  przez  studentów użytkownika  (rodzina-  ilość  osób,  ich
potrzeby) oraz specyficznych rozwiązań wynikających z uwarunkowań kulturowych.

5. Dostosowanie  wydanych  rzutów  do  indywidualnych  potrzeb  zdefiniowanych  przez
poszczególne grupy projektujące. 

6. Korekta  rzutów.  Zajęcia  warsztatowe  (projektowe).  Korekta  układu  pomieszczeń,
wielkości, sposobu meblowania.

7. Omówienie zasad projektowania otworów okiennych (normy związane z wielkościami).
8. Dostosowanie  wielkości  projektowanych  otworów  okiennych  do  uwarunkowań

lokalizacyjnych  w  dwóch  wariantach:  pierwszy  minimum  wynikający  z  norm  i  drugi
proponowany jako rozwiązanie autorskie. 

9. Praca nad bryłą budynku. Przygotowanie wariantu z dachem płaskim (pulpitowym) oraz z 
dachem dwuspadowym. 

10. Zestawienie zespołu budynków składające się z max 8 domów, ustawionych tak, aby każdy
miał inną powierzchnię ścian zewnętrznych i różną orientację względem stron świata.  

                                                            


