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RMR17CRestoration of the chambers of the XVII-th century in Moscow /
 Реставрація палат XVII ст. в Москві



ixation of destructions / Фіксація втрат і руйнувань

otations / Умовні позначення

- destruction of the brickwork / руйнування цегляної кладки
- layerings of the ХХ-ХХI centuries / нашарування століть

- destroyed decorative elements / зруйновані декоративні елементи- split / тріщина
- new brickwork / нова цегляна кладка - cleaved brickwork / сколота цегляна кладка - closed openings / закладені отвори

oblem / Проблема
bjectives:

1) Cleaning the brickwork and the addition of the lost elements of authentic brick;
2) Replacement of windows with the old structure of interlacing;
3) Replacement of exterior doors to massive contrasting brickwork. 
Interior doors are "light" and transparent;
4) owering the level of the cultural layer;
5) Restoration of the original plan;
6) Skylight full-length roof + creating an attic level;
7) ew external communication node of light and transparent materials;
8) Adaptation of the chambers for the new function - hostel.

Цілі:
1) Очищення цегляної кладки та доповнення втрачених елементів зі справжньої цегли;
2) Заміна вікон на нові, але з автентичною структурою переплетення;
3) Заміна зовнішніх дверей на масивні, які контрастуватимуть цегляній кладці.
 Міжкімнатні двері повинні бути «легкими» та прозорими;
4) Зниження рівня культурного шару;
5) Відновлення автентичного плану;
6) Світовий ліхтар на всю довжину даху + створення мансардного рівня;
7) Новий зовнішній комунікаційний вузол зі світлих і прозорих матеріалів;
8) Адаптація палат до нової функції - хостела. 



Solutions / Рішення
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Communication node
from light transparent materials

According to the Venice Charter: 
Article 9. 

the 

Article 13. 

detract 

the balance of its composition and 

Restoration of lost elements of the facade

According to the Venice Charter: 
Article 12. 

harmoniously with the
time must be 

 that restoration does not falsify the 

must integrate
 whole, but at the same 

distinguishable from the original so

artistic or historic evidence.

Replacements of missing parts  

Згідно Венеціанській Хартії:
Реставрація втрачених елементів фасадів

Стаття 12.
Елементи, призначені для заміни

відсутніх фрагментів, повинні 
гармонійно вписуватися в ціле і разом 
з тим так відрізнятися від справжніх, 
щоб реставрація не фальсифікувала
 історичну і художню документальність

пам'ятника.

...extra work which is indispensable 
must be distinct from 

architectural composition and 
must bear a contemporary stamp.

Комунікаційний вузол 
Згідно Венеціанській Хартії:

Стаття 9.
...будь-яка робота по доповненню, 
повинна залежати від архітектурної 
композиції і нести на собі печатку 

нашого часу.

ower the level of the cultural layer down to 1 meter

з легких та прозорих матеріалів

Опустити рівень культурного шару вниз на 1 метр

Additions cannot be allowed except

According to the Venice Charter: 

 in so far as they do not 
from the interesting parts of the 

building, its traditional setting, 

its relation with its surroundings.

Згідно Венеціанській Хартії:
Стаття 13.

Доповнення можуть бути 
допустимі, якщо вони залишають
   недоторканими всі примітні  

 частини будівлі, його традиційне
  оточення, рівновагу композиції 
та взаємозв'язок з навколишнім 

середовищем.

All new contrasting to the old

 / Розріз

Світовий ліхтар
Skylight

 Attic floor
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Екстер єр



Interior / Інтер єр

Вхід

Sleep area / Зона відпочинку

allway area/ 
Зона передпокоїв

y / Загальна спальня

ividing transparent wall / 
Розділювальна прозора стінка 

Transmits light, but divides the space / 
Пропускає світло, але ділить простір

Corner wall with illumination / Кутова стіна з підсвічуванням
 Separates the bed area/ Відокремлює зону ліжок

leek material contrasts with the old textured wall/
 Гладкий новий матеріал контрастує зі старою фактурною стіною

Spacer structures for vaults and walls are also structures of furniture /
  Розпірні конструкції для склепінь та стін є також і конструкціями меблів

These structures create a structural grid that divides the space /
 Ці конструкції створюють структурну решітку, що розділяє простір

Top construction creates a mezzanine level, which makes the space visually in
 proportion to man / Верхні конструкції створюють антресольний рівень, 
який візуально робить простір пропорційним людині


