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PROGRAMA DEL PROJECTE

     A. ESPAI MUSEU

A.1 Recepció i vestíbul...................................................86m2

A.2  Espais expositius............................................... 592.65m2

A.3  Sala d'actes.........................................................105.5m2

A.4. Serveis..............................................................22.06 m2

A.5  Taller per visitants..................................................104m2

A.6  Tallers per els artesans...........................................3x34m2

     B. ESCOLA

B.1  Vestíbul...............................................................33.5m2

B.2  Aula taller per principiants......................................88.2m2

B.3  Aula taller per cursos avançats.................................88.2m2

B.4  Serveis.................................................................7.57m2

     C.FAR

C.1  Sala d'exposició...................................................71.72m2

C.2  Botiga..................................................................25.5m2

C.3  Sala de màquines...................................................12.7m2

C.4  Espai de biblioteca i reunió...................................33.84m2

     D. BAR

D.1  Espai cafetería......................................................54.6m2

D.2  Serveis................................................................7.57m2

     E. MAGATZEM.......................................................... 10.5m2

     F. INSTAL·LACIONS

F.1. Galería d'instal·lacions.........................................180.17m2

F.2  Sala d'accès a maquinària d'instal·lacions..................22.31m2

F.3  Sala de maquinària d'ascensor....................................6.3m2

     G. CIRCULACIONS .................................................68.88m2

TOTAL superfície programa.....................................1723.77m2

MUSEU I ESCOLA-TALLER DE L'AZABACHE

Es tracta d'un museu dedicat a la divulgació i demostració de la
important cultura i centenària tradició azabachera del litoral asturià, i
en concret de la comarca de Villaviciosa. El visitant segueix un
recorregut espositiu on anirà coneixent i descobrint les característiques
del material, la seva història al mòn i a Asturies, els seus usos i exemples
de peces i eines que s'utilitzen per a manipular-lo. Durant aquest camí
poden observar en primer plà als artesans especialitzats que treballen als
tallers on alhora exposen i venen les seves crecions.

El projecta presenta, també, una escola-taller on el gran nombre
d'interessat per l'aprenentatge d'aquest ofici d'artesà poden rebre classes
i assolir els coneixement necessaris.

ESTRATÈGIES DE PROJECTE

El projecte pretèn passar quasi desaparcebut als ulls dels visitants que
arriben al lloc de manera que la imatge del far prevaleixi com a element
principal i simbòlic del l'entorn. És per això que la primera decisió de
projecte és estirar la plataforma on actualment es troba assentat el far i,
aprofitant el pronunciat desnivell  del terreny, el programa és situa
inmediatament a sota d'aquesta. D'aquesta manera, el far es converteix
en el punt de referència del projecte.

L'accés principal al museu situat a la planta inferior es produeix
mitjançant una gran rampa paral·lela a l'antic accés al far a través del camí
d'arbustos. Es crea, a demés, un accès independent per a l'escola al qual
s'hi arriba seguint el camí actual. Per a poder obrir aquesta entrada, es
procedeix a la modificació del terreny per a poder arribar a la cota de la
planta inferior.

NOU I VELL

Exteriorment, es realitzaran feines de recuperació, neteja i rehabilitació
en les façanes i vitrina principal, amdues deteriorades per la humitat i els
alts nivells de sals a l'aire degut a la proximitat del mar.

L'interior del far serà destinat a espai expositiu, botiga i un espai reservat
a la maquinària del far. Per aquest motiu, es realitzen enderrocs dels
tabics que conformen les diferents estances per tal de lliurar
completament les crugies i convertir-se, així, en amplis espais expositius.

El projecte planteja una petita i senzilla construcció annexa al far la qual
reprodueix les seves crugies i dimensions  i potencia la relació entre la
part nova i la part vella. Mitjançant aquest volum, es permet la connexió
entre el museu situat a la planta inferior i el far, el qual inclou, ademés,
el bar del programa.

enderrocs

obra nova

MODIFICACIÓ DEL TERRENY

NOUS ACCESSOS

IDEA DE PROJECTE

IDEA D'UNA AMPLE CORNISA QUE
CREA UNA GRAN  OMBRA SOBRE EL
PROJECTE
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