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KATEDRA K6 :ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH  
 
PRACA KURSOWA: II STOPIEŃ , SEMESTR ZIMOWY 2018/2019R.  FABRYKA PRZYSZŁOŚCI 

 

Temat: FABRYKA SZTUKI – Produkcja scenografii, kostiumów  
i innych elementów na potrzeby spektakli artystycznych 
 
LOKALIZACJA :  
 
Usytuowanie na działce w Śródmieściu lub Centrum Wrocławia.  
Powierzchnia działki około 0,3-0,5 ha. 
Liczba miejsc postojowych: 50 – 100 m.p. ( parking podziemny ). 
Dojazd dla samochodów typu TIR. 
 
ZAŁOŻENIA FUNKCJONALN-PRZESTRZENNE : 
 
1.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 
 
Z punktu widzenia technologii i logistyki funkcjonowania obiekt ma wypełnić następujące zadania programo-
we: 
 - produkcja elementów dekoracji, 
 - produkcja kostiumów, 
 - magazynowanie środków inscenizacyjnych i innych elementów gospodarstwa teatralnego, 
 - centrale instalacji technicznych, 
  
2.   OPIS ELEMENTÓW TECHNOLOGII I TECHNIKI TEATRALNEJ. 
 
 2.1. Produkcja elementów dekoracji. 
 
Centralnym pomieszczeniem systemu produkcji elementów dekoracji jest malarnia i montownia. 
Pomieszczenia te są skomunikowane z magazynami dekoracji oraz z traktem komunikacyjnym .Ich wymiary 
oraz wyposażenie odpowiadają potrzebom wynikającym z wielkości pola gry-spektakli na scenach . 
 Wokół tych pomieszczeń zlokalizowano zespół warsztatów : 
 - stolarnia, 
 - modelatornia, 
 - tapicernia, 
 - ślusarnia. 
Pracownie scenograficzne: 
 - każda z pracowni jest wyposażona w odpowiednie narzędzia i urządzenia jest odpowiednio oświe-
tlona , wentylowana i zabezpieczona w wymagane przepisami instalacje, 
 - każda z pracowni ma w swojej strukturze magazyny niezbędne do prowadzenia swojej działalności. 
 
2.1.1. Opis koncepcji warsztatów dekoracyjnych ( ciężkich). 
 
 Przyjęto zasadę generalną , iż warsztaty uczestniczące w procesie produkcji dekoracji znajdują się 
na jednym poziomie budynku  
 A/ Malarnia 
 Głównym , centralnym obszarem warsztatów jest malarnia , której powierzchnia odpowiada po-
wierzchni pola gry sceny. Wysokość pomieszczenia 8 m .Pod sufitem system kanałów wentylacyjnych z 
funkcją przyśpieszanej wentylacji dla celów suszenia pomalowanych elementów dekoracji. Nad powierzchnią 
malarni system oświetlenia z oprawami halogenowymi ( 500 luksów z regulacją skokową) . Na środku sufitu 
aparat projekcyjny pozwalający na odwzorowanie projektu na materiale malowanym.  
Wokół powierzchni malarni galeria obejściowa pozwalająca na kontrolę pomalowanego elementu . 
Obok malarni wysokiej , zasadniczej , w części niskiej pomieszczenie kuchni malarskiej i malarni małych 
elementów. Nad tymi pomieszczeniami , na antresoli pomieszczenie socjalne malarni , balkonik do obserwa-
cji powierzchni malarni i pracownia scenograficzna. 
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 B/ Montownia. 
Obok malarni , w jednej przestrzeni , pomieszczenie montowni o wysokości brutto ca. 8 m -  
pomieszczenie służące do montowania elementów stojących dekoracji . 
Nad pomieszczeniem system wciągników punktowych , swobodnie przemieszczanych . 
Oprawy oświetleniowe , system elementów SAP i stałe elementy gaśnicze zlokalizowane przy samym sufi-
cie, tak , aby wysokość pomieszczenia netto była jak najwyższa (Brak kanałów wentylacyjnych , żadnych 
tranzytów ). 
 
 Obok przestrzeni malarni i montowni CIĄG KOMUNIKACYJNO-MANEWROWY skomunikowany z 
pozostałymi pracowniami i dźwigami dekoracyjnymi ( zewnętrznym i wewnętrznym).  
 
 C/ Pracownie w oddzielnych pomieszczeniach o wysokości ca.4 m :  
 
  - Stolarnia z wewnętrznym , niewydzielonym magazynem drewna. 
  - Modelatornia . 
  - Tapicernia. 
Pomieszczenia połączone są ze sobą drzwiami wewnętrznymi i z przestrzenią manewrową drzwiami o wy-
miarach 250 x 220 . 
Cały zespół stanowi jedną strefę pożarową i jest połączony z magazynami dekoracji wysokich i niskich . 
 
  - Ślusarnia : w wydzielonej strefie pożarowej należy zaprojektować pomieszczenie ślusarni z 
magazynem długich elementów metalowych. 
 
2. 2. Produkcja kostiumów.  
 
Pracownie : krawiecka męska , damska , modniarska( nakrycia głowy) , perukarska oraz 
pralnia zapewniają w swym kształcie , wyposażeniu i układzie funkcjonalnym potrzeby 
wynikające z obsługi zespołu dowolnego teatru , 
- ich wyposażenie w narzędzia i urządzenia , układ funkcjonalny , oświetlenie , wentylacja i instalacje 
wynikające z przepisów zapewniają sprawną obsługę zespołu artystycznego. 
 
2.3. System magazynowania środków inscenizacji . 
 
System magazynów dla różnych elementów niezbędnych do obsługi przedstawień obejmuje : 
 - magazyn dekoracji wysokich, 
 - magazyn dekoracji niskich, 
 - magazyn mebli, 
 - magazyn rekwizytów , 
 - magazyn kostiumów i nakryć głowy, 
 - magazyn sprzętu oświetleniowego, 
 - magazyn sprzętu nagłaśniającego, 
 - do produkcji środków inscenizacji : 
 - magazyn elementów metalowych, 
 - magazyn drewna . 
W zestawie tym mieszczą się również magazyny administracyjne i archiwa . 
Wszystkie magazyny wyposażone są w odpowiedni system wieszaków , stelaży , półek i szaf pozwalający 
na systemowe , bezpieczne i ekonomiczne ich przechowywanie, 
Wszystkie pomieszczenia magazynowe wyposażone są w instalacje oświetleniowe , przeciwpożarowe i inne 
wymagane przepisami prawa. 
 
2.3.1. Koncepcja transportu wewnętrznego dekoracji. 

Jako środek transportu dekoracji przewidziano paletę transportową, pozwalającą na swobodne manewrowa-
nie nią na drodze komunikacyjnej i w przestrzeni komunikacyjno-manewrowej przy magazynie dekoracji 
wysokich w obiekcie . 
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Rzut i widoki kontenera transportowego. 

 2.3.2. Koncepcja systemu magazynowania dekoracji . 

 W wysokim pomieszczeniu ( brutto ca 8m) dekoracje będą magazynowane „pionowo”. Po wyprowa-
dzeniu ich z dźwigu na palecie transportowej, w rejon przestrzeni transportowo-manewrowej , zostaną one z 
pozycji poziomej podniesione do pozycji pionowej i wstawione do boksów , które będą stworzone wewnątrz 
pomieszczenia. 
Od strony warsztatów i dźwigu dekoracyjnego zewnętrznego , dekoracje będą mogły być wprowadzone w 
przestrzeń magazynu w pozycji pionowej. 
Magazyn wysoki należy tak zaprojektować aby wszystkie instalacje przebiegające przez to pomieszczenie 
znajdowały się jak najwyżej - wysokość netto magazynu powinna wynosić 8,0 m. 
W części magazyn dekoracji jest przeznaczony dla dekoracji niskich oraz innych elementów używanych w 
trakcie przedstawienia , a nie przekraczających wysokości 3,5 m.  
W pomieszczeniu malarni należy zaprojektować suwnicę podwieszoną lub wciągarki punktowe do transportu 
dekoracji a w magazynach punktowe podnośniki wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  
 
2.4.  Zespół sal ekspozycyjnych multimedialnych. 
 
Zespół sal ekspozycyjnych pełni rolę muzeum dekoracji i kostiumów wykonanych dla spektakli teatralnych. 
Zespół może posiadać odrębne wejście od ulicy i dodatkowe pomieszczenia (opcjonalnie) : 
- hol i recepcja ( 80 m2),  
- sala wykładowa na około 60 osób (90 m2) 
- biblioteka multimedialna ( około 100 m2)  
- pomieszczenie magazynowe zbiorów ( 100 m2) 
W zespole powinny się znajdować toalety dla zwiedzających. 
Dodatkowe pomieszczenia nie zostały ujęte w programie-należy je dodać. 
 
3. ZATRUDNIENIE  
 
W poszczególnych zespołach pomieszczeń będzie następująca liczba użytkowników: 
 
 
 l. p. Nazwa zespołu pomieszczeń  Pracownicy Inni Użykownicy 
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A/. Zespół szycia i przechowywanie kostiumów  35  
B/. Zespół przygotowania i przechowywanie dekoracji i rekwizytów  6  
C/. Zespół administracyjny   30  
D/. Zespół obsługi innych pomieszczeń 38  
E/. Zespół pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, technicznych 15  

F/. Zespół sal ekspozycyjnych multimedialnych   250 - 300 
Razem  114 250 - 300 

         
  
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 
LP. POMIESZCZENIE POW NETTO M² UWAGI 
1. POMIESZCZENIA STREFY WEJŚCIOWEJ   
 POM. HOLU WEJŚCIOWEGO I RECEPCJI 200,00 H= min 4,0 m 
 ZAPLECZE OCHRONY 15,00  
 POMIESZCZENIE MONITORINGU 30,00  
 Razem 245,00  

2. POM. ADMINISTRACJI  H= min. 4,0 m 
 KADRY ( 2 pomieszczenia) 44,00  
 POM. INFORMATYKA 21,00  
 SEKCJA AUTOMATYKÓW 31,00  
 POM. GŁÓWNEGO ELEKTRYKA 26,00  
 POM. ADMINISTRACJI ( 2 pomieszczenia) 50,00  
 POM. KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO 25,00  
 POKÓJ ARCHIWISTKI 25,00  
 ARCHIWUM 97,00  
 SALA KOMFERENCYJNA 52,00  
 KSIĘGOWOŚĆ 28,00  
 POM. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 23,00  
 POM. KASOWE 27,00  
 PŁACE 26,00  
 SEKRETARIAT 17,00  
 POM. ZASTĘPCY DYREKTORA 29,00  
 SEKRETARIAT 35,00  
 DYEKTOR NACZELNY 70,00  
 POM. JADALNI 33,00  
 TOALETY M. 30,00 H= 2,5 m 
 TOALETY 28,00  
 POM. PORZĄDKOWE 3,00  
 Razem 720,00  

3. POM. PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE 
KOSTIUMÓW 

  

 POKÓJ PROJEKOWY 33,00 4,0 m 
 MĘSKA PRACOWNIA KRAWIECKA 72,00 4,0 m 
 DAMSKA PRACOWNIA KRAWIECKA 86,50 4,0 m 
 PRZYMIERZALNIA 32,00 4,0 m 
 PRACOWNIA OBUWIA 32,00 4,0 m 
 PRACOWNIA KAPELUSZY 41,00 4,0 m 
 MAGAZYN PODRĘCZNY 37,00 4,0 m 
 MAGAZYN PERUK 47,00 4,0 m 
 PRALNIA 32,00 4,0 m 
 MAGAZYN KOSTIUMÓW 510,00 4,0 m 
 Razem  890,00  

4. POM. PRODUKCYJNE I MAGA-ZYNOWE 
DEKORACJI 

  

 PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA 125,00  
 MALARNIA WYSOKA 522,00 H = 8 m 
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 KUCHNIA MALARNI 12,00  
 MALARNIA NISKA 103,00 H = 4 m 
 ANTRESOLA MALARNI 67,00  
 MAGAZYN PODRĘCZNY 46,00  
 MAGAZYNY GOSPODARCZE 616,00  
 MAGAZYN DEKORACJI 667,00 H = 8 m 
 TAPICERNIA 53,00  
 ŚLUSARNIA 57,00  
 STOLARNIA 75,00  
 MAGAZYN DREWNA 27,00  
 MAG.PODRĘCZNY PÓŁFABR. METAL. 28,00  
 MAGAZYN STALI 39,00  
 MAGAZYN REKWIZYTÓW 42,00  
 MAGAZYN MEBLI 91,00  
 Razem 2570,00  

5. POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA 
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI 

  

 POM. JADALNI ORAZ BUFET  157,00  
 POM. SOCJALNO-SANITARNE 250,00  
 Razem 407,00  

6. ZESPÓŁ SAL EKSPOZYCYJNYCH   
 4X SALA EKSPOZ., MULTIMED. Z ZAPL. USŁ. 450,00  
 TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE 95,00  
 POM. SOCJALNE  21,00  
 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 6,00  
 Razem  572,00  

7. POMIESZCZENIA TECHNICZNE   
 POM. ROZDZIELNI STACJI TRANSF. 18,00  
 STACJA TRANSFORMATOROWA 86,00  
 WODOMIERZ 6,00  
 WĘZEŁ CIEPLNY 24,00  
 POM. POMPY P.POŻAROWEJ 51,00  
 WENTYLATORNIA 409,00  
 ZBIORNIKI NA WODĘ TRYSKACZOWĄ 60,00  
 POMPOWNIA 9,00  
 KOMORA PRZEŁADUNKU - KOMUNIKACJA 150,00 Podnośnik-Dźwig(5 t) o 

wym. 8,0 m x 4,0 m 
 MASZYNOW. PLATFORMY PODNOŚNIKA 50,00  
 ŚMIETNIK WBUDOWANY 40,00  

 Razem 1443,00  
 Całość powierzchnia netto  6847,00 ( bez komunikacji i 

konstrukcji) 
8. PARKING SAM. OSOB.   
 HALL MANEWROWY Z MIEJSCAMI 

POSTOJOWYMI 
1500,00 - 3000,00 H min. = 2,5 m 

 Razem   
 
UWAGA: powierzchnia komunikacji nie jest wliczona w podaną powierzchnię – około 20-25% pow. netto. 
Powierzchnię konstrukcji należy dodać i stanowi ona około 15-20 % podanej powierzchni wewnętrznej. Po-
dane w tabeli wielkości mogą zmieniać się w granicach +/- 5 %. 
  
 
Niniejszy temat służy wyłącznie do celów dydaktycznych na Wydziale Architektury i ma 
charakter materiału do użytku wewnętrznego. 
 
Zakres oddania (minimalny): 
1. Orientacja         1:5000 
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2. Plan zagospodarowania terenu      1:500 
3. Rzuty wszystkich kondygnacji i dachu      1:200 
4. Przekroje min. 4         1:200 
5. Wszystkie elewacje       1:200 
6. Plansza detalu architektonicznego      1:20/1:50 

(ściana zew. detal połączenia z dachem, stropem, z gruntem, z podziemiem na jednym prze-
kroju, rzucie i fragmencie elewacji, skala do decyzji prowadzącego) 

7.  Konstrukcja budynku w aksonometrii      1:200 
8. Perspektywy z horyzontu człowieka - wizualizacje. 
9. Aksonometria lub perspektywa z lotu ptaka całego zakładu. 
10. Dodatkowe plansze – analizy, idea projektu. 

 
11. Model w skali 1:200 - OPCJONALNIE 

 
Wszelkie odstępstwa względnie zmiany w zakresie oddania wymagają akceptacji prowadzące-
go. Projekt powinien być wykonany trwałą technika graficzną, plansze o formacie uzgodnionym 
z prowadzącym. Dodatkowo projekt powinien być zapisany cyfrowo na dysku CD a pojedyncze 
plansze zmniejszone do formatu A-4. 
 

12. Prezentacja projektu na końcowym oddaniu. 
 
  


