Uniwersytet Warszawski –
koncepcja architektoniczna gmachu nauk
społecznych przy ul. Furmańskiej

Architektura budynku już w pierwszym etapie
stanowi niezależną kompozycję i całość
przestrzenną. Geometria rzutu pozwala w drugim
etapie stworzyć gmach uniwersytecki o czytelnej
przestrzeni wewnętrznej, logicznie wpisany
w kontekst urbanistyczny. Koncepcja nawiązuje
do tradycji campusowej zabudowy z wewnętrznym
zielonym dziedzińcem. W widokach ulicznych
stanowić ma symbol nowoczesności przyjaznej
środowisku widoczny w wykorzystaniu zieleni,
światła i promujący niską emisyjność.
Budynek jako część campusu uniwersytetu jest otwarty
na życie miasta i społeczne interakcje. Narożny hol
ze spiralnymi schodami łączącymi wszystkie kondygnacje oraz
taras na dachu, stanowi zwornik okólnego – w przyszłości –
pasażu.
Schemat rzutu budynku z czterema pionami komunikacyjnymi
w narożnikach dziedzińca zapewnia łatwą orientację.
Układ funkcji łączy prostotę schematu – ważnego dla
ewakuacji i orientacji przestrzennej – ze zróżnicowaniem
widoków i punktami charakterystycznymi, co pokazano na
wizualizacjach.
Możliwość instalacji ogniw produkujących energię także
na płaszczyznach pionowych, uwolniła powierzchnię dachu
IV kondygnacji dla ekstensywnych dachów zielonych.
System z matami rozchodnikowymi lub większymi bylinami
ekstensywnymi z ziołami i trawami na niewymagających
kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych systemach.
Uwaga: powierzchnie w/g kodu kolorystycznego i numeracji
z warunków konkursu podano w załączniku nr 8.

koncepcja zagospodarowania terenu wraz z rzutem poziomu parteru budynku w skali
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A w skali 1:50 przedstawia rozwiązanie techniczne
wentylowanej fasady wykorzystujące płyty włókno-cementowe
detal

z recyclingu oraz maty rozchodnikowe i byliny ekstensywne
na zielonych dachach.
rzut kondygnacji nadziemnej

– poziom +3 w skali 1:200

