
MOTTO   Stavbu studentského divadla není treba stavet pompézní, mela by být spíše prostá
a bezprostrední, nekomplikovaná, tím více schopná promeny a experimentu.

MOŽNOSTI   Srdcem domu bude divadelní sál s danou kapacitou, dimenzí a výbavou. Jeho
pozice na tesném stavebním pozemku zásadne predurcí schema dispozice, konstrukci,
architekturu... Chceme-li zustat nohama na zemi, existují dve základní pozice. Varianta sálu
rovnobežného s ulicí umožnuje lépe naložit se vstupními prostory domu, zato velmi
zkomplikuje prímou provozní vazbu do zadního traktu. Varianta sálu kolmého k ulici zjevne
nepríznive determinuje plochu predsálí, ale umožní bezkolizne a prehledne se vyrovnat s
požadavky provozu.

KONCEPT   Uprednostnujeme variantu II. Divadelní sál obracíme celem k ulici, k chodci.
Foyer divadla je prímým pokracováním a rozšírením ulice, které odpovídá záhybu ulicní
fronty na opacné strane a spolu tak oba protejší domy posilují predprostor Menínské brány.
Ulicní fasáda je pevná, lec transparentní kulisa, vložená mezi hmotu sálu a prostor ulice.
Volumetrie domu respektuje výškovou hladinu navazující zástavby, merítko a clenitost
sousedních fasád. Kulisa obíhá po celém volném obvode domu, vymezuje hranici, potvrzuje
instituci. Do této ohrádky je vložen objem sálu, který je v horní cásti clenen do trech kubusu –
bloku uceben, zkušeben a provazište.  Do Minoritské zahrady vytvárí kulisa na slepé bocní
fasáde sálu prolisovanou podnož provazište a zkušeben, které se zapojují do velkorysé hry
forem kolem zahrady vnitrobloku. Historicky cenného dochovalého podzemí využíváme v
maximální a rozumné míre.

AKUSTIKA, PROVOZ, DISPOZICE   Dum obsahuje nekolik nezávislých, akusticky
nárocných provozu. Podle povahy nároku každého z nich jsou rozmísteny po dome, pokud
možno co nejdále od sebe. Nahrávací studio je v zemi, zkušebny naopak ve výšce nad
sálem, deleny od nej patrem uceben. Dispozice domu ve stylu "master and servant" je
tvorena s durazem na krátká a úcelná spojení s minimem vertikálních komunikacních a
technologických jader. Podélná komunikacní páter veskrze delí pudorys na cást obslužnou
po východní strane - správa, šatny, sklady, technologie, užitkové provozy, a cást
obsluhovanou - divadelní sál, škola atd. Vstup do všech cástí a jednotlivých provozu, jakož i
zásobování je vedeno kolem recepce za hlavním vchodem. Zásobování je též alternativne
rešeno ze sousedního dvora prímo do provozního zázemí.

KONSTRUKCE   Predpokládáme železobetonovou krabicovou konstrukci, která je nejlépe
schopna rešit nekterá komplikovaná místa. V podzemní cásti stavby bylo dbáno na
zachování nekterých stávajících sklepu, objekt bude založen pokud možno mimo tyto
konstrukce. Jihovýchodní rohy sálu a prevážne nenosné, proderavené a tedy odlehcené
fasády do ulice jsou rešeny jako konzoly. Stena sálu do ulice a steny k sousednímu pozemku
jsou rešeny jako cástecne duté a budou použity pro vertikální trasy instalací.


