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0 52 10ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТОТ/
MAIN ENTRANCE IN THE BUILDING

1.    ПРОДАЖЕН ПРОСТОР/ SOUVENIR SHOP

2.    КАФЕ БАР/ COFFEE BAR

3.    МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО/ WOODWORK MACHINES

4.    РАЧНА ИЗРАБОТКА НА ДРВО/ HANDMADE WOODCRAFTS

5.    ПИРОГРАФИЈА/ PYROGRAPHY

ЛЕГЕНДА/CONTENT:

6.    БОЕЊЕ НА ДРВО/  WOOD COLORING

7.    МАГАЦИН И ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР/ STORAGE ROOM AND EXHIBITION SPACE

8.    ТОАЛЕТ (ЖЕНСКИ) / TOILET (FEMALES)

9.    ТОАЛЕТ (МАШКИ) / TOILET (MALES)

10.   ГАРДЕРОБИ/ FITTING ROOMS
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Објектот „Ангрокоеа“ се наоѓа во близина на православната црква „Св. Спас“ и хотелот „Bushi Resort & Spa“ и излегува
на улицата “Лазар Танев”. Со своите 340 m2 површина, во минатото бил користен за производство, малопродаеба и
големопродаеба на производи од коеа, како цевли, цанти и каиши.  Денес тој се користи како стовариште за производи
на локалните дуќани, а главен проблем претставува кровот кој протекува и има претпрено оштетувања.

Главната идеја на проектот е да се задреи постоецката обвивка на објектот, а притоа да се воведат нови содреини кои
би привлекле голем број на нови посетители што би резултирало со оеивување на тој дел од царшијата.

Се предвидува производство и продаеба на предмети од дрво, како и организирање на курсеви и цасови за обработка
на дрво со цел да се продолеи таа традиција и да се воведат новитети во истата како на пример пирографијата.
Изработените полупроизводи моее финално да се доработат со пирографија или боење и според еелбата на купувацот.
Исто така има и простор за социјализација и одмор.

Влезот во објектот останува кон улицата “Лазар Танев” со таа разлика што е поместен кон централниот дел, со цел да
се долови ефектот кој го нуди отвореноста на просторот во внатрешноста. Постоецкиот преграден ѕид кој го дели
внатрешниот простор на два нееднакви дела е тргнат, и единствените прегради во просторот се оние кои го одделуваат
продаениот и социјалниот простор од работилницата и истите тие се изработени од стакло. На тој нацин се задреува
целосна транспарентност на просторот.
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ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТОТ
/ MAIN ENTRANCE IN THE BUILDING

ИЗЛОЖБЕН И ПРОДАЖБЕН ДЕЛ
/ EXHIBITION SPACE AND SOUVENIR SHOP

 - овозмоеува продавање на производите од дрво кои се создаваат во работилницата
/space designated for selling of wooden artifacts produced in the workshop

ПРОСТОР ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ОДМОР
/ AREA FOR SOCIALIZATION AND RELAXATION

се состои од маси, столици и шанк за пијалоци кои постојано би моееле да се слуеат, особено во
периодот на паузи од цасовите на изработка на предмети од дрво, како и за посетители
заинтересирани да го набљудуваат производниот и образовниот процес
/the space has sitting area with tables and chairs, as well as a bar for drinks that could

be used during breaks between instruction courses in woodworking, as well as for

visitors interested in the production and instruction process

ЗОНА ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО СО ПОМОШ НА МАШИНИ ЗА ТАЛПИ И ДАСКИ СО МАЛИ
ДИМЕНЗИИ (сите машини се опремени со уреди за непосредна и контролирана евакуација на
дрвена прашина и струготини)
/AREA FOR WOODWORK WITH MACHINES FOR SMALL SIZED PLANKS AND

BOARDS (all machines are fitted with appliances for immediate and controlled

evacuation of wood dust and shavings)

1. фрезер - за цистење на талпи и даски/  planer- used for cleaning planks and boards

2. столбна дупцалка - за правење на отвори во дрвото/  drill press- for making holes in the

wood

3. дихт машина - за обработка на дрво/ table saw- used for shaping the wood

4. комбинирана машина / циркулар/ band saw

5. електрицна пила / jointer

ЗОНА ЗА РАЧНА ОБРАБОТКА НА ДРВОТО
/ AREA FOR HANDMADE WOODCRAFTS

-од кога ќе се исеце и обработи дрвото во посакуваниот облик на производ, зоната за рацна
обработка овозмоеува истиот производ да се усоврши и одредени негови делови прецизно да се
обработат, досецат или исшмирглаат.
/after processing and cutting the wood into the desired form, the zone for manual

processing provides that same product to be perfected and some pieces to be precisely

cut, processed or shaped with a sandpaper.

ПИРОГРАФИЈА/ PYROGRAPHY

 - во зоната на пирографија моее веќе изработените производи да се украсат со разлицни мотиви,
без разлика дали се работи за мали парциња мебел, детски играцки, уметницки скулптури или накит
од дрво. Исто така делот за пирографија ќе биде погодно опремен за одреување на обуки и курсеви
за таа техника на украсување на дрвото, со што придонесува за производство на уметницки дела.
/ the pyrography area provides the already handmade products to be decorated with

different motifs, regardless whether these are small pieces of furniture, toys for

children, art works or wood jewelery. The same area will also be used for attending

courses in mastering the technique, which contributes in the production of art pieces.

ДЕЛ ЗА БОЕЊЕ НА ДРВОТО/ AREA FOR COLORING THE WOOD

- како финална обработка на производот е неговото боење во разлицни бои кое се изведува рацно со
сунѓер или цетка на специјални маси
/ the final step is coloring the products in different colors which is being done handmade

with sponges or brushes on specialized tables

ДЕЛ КОЈ СЛУЖИ КАКО МАГАЦИН И КАКО ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР
/ EXHIBITION SPACE AND STORAGE AREA

-во просторијата би моеело да се складираат производите кои би се изработувале во работилницата
за време на курсевите. Вратите од просторијата би се трасформирале на тој нацин што би се создал
еден вид на излоебен отворен простор, видлив уште од самиот влез во објектот.
/ this space is used as a storage area for the products that are made in the workshop

during the courses. The glass doors can rotate and create an open exhibition space that

could be seen from  the main entrance in the building.

СЕРВИСЕН ДЕЛ СО ГАРДЕРОБИ И ТОАЛЕТИ
/ SERVICE AREA WITH FITTING ROOMS AND TOILETS
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The building “Angrokoza” is located near the Orthodox

Church of the Ascension of Jesus and the hotel “Bushi

Resort & Spa”. It is situated on the Lazar Tanev street.  With

its 340 m2, in the past, it has been used for manufacturing,

retail and wholesale of leather products, like shoes, bags and

belts. Today it is used as a warehouse for the local shops.

One of the bigger problems is the roof which it is leaking and

has been partially damaged.

The main goal for the project is to keep the original form of

the building, while inserting new programmes that would

attract customers. Thus, we could contribute to the revival of

this part of the old bazaar.

The functions that we provide are production and sale of

wooden products, organization of workshops, so that people

can learn how to make different wooden objects. The

produced semi-finished products can be also finalized with

pyrography or coloring according to the wishes of the

purchaser. There is also an area serving as a place for

socializing, a coffee shop, etc.

The entrance in the building is from the Lazar Tanev street.

We have provided a new entrance, more towards the centre

of the facade, so that the costumers could visualise the space

better when they enter. We are making the space more

transparent and open, for which reason we have removed

some of the walls and where needed we have put glass

partitions.
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ОСНОВА НА НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА - NEW PROPOSED PLAN
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ФАСАДА НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА - FACADE OF EXISTING SITUATION
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M=1:500

ПРЕСЕК НА НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА - NEW PROPOSED SECTION
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ЛЕГЕНДА:
1. Магацин

1

1

ЛЕГЕНДА:
1. Простор за едукација
2. Простор за одмор
3. Детско катче
4. Кујунџија
5. Шивач
6. Грнчари
7. Тоалети
8. Магацин
9. Дизајнер на облека
10. Печка

PROJECT DESCRIPTION:
The project '' Angrokozha '' which is the subject of this project development is located in the old Skopje
Bazaar, near the church of the Ascension of Jesus, at one of the entrances to the bazaar area. The
building used to be a place where leather products were made, but today it is completely closed to the
bazaar and the street that was once more active than today.
        Typologically it is a homogeneous space divided into three aisles with columns and pitched roofs and
different levels of openness to the street. The character of the object from the outside and the inside
corresponds to the character of the bazaar itself in terms of its outer shape, the pitched roof over each aisle
and the height of the cornice of the building.
         The proposal for remodeling of the space is based on the idea of opening the facility to the bazaar
and introducing activities that would work together in a single space and that would turn the interior into a
multifunctional, social space designed for people of different trades and occupations and their
communication. Depending on the functions as well as the character of the interior, it is divided into 3 main
zones corresponding to the ailes themselves. Public functions are set up in direct communication with the
street, a space in which people could socialize, educate and communicate. In the second zone are
handicraft functions, which depending on the possibilities of the space, are divided into spaces for: filigree,
sewing clothes and pottery. The third zone consists of service areas that complement the other two zones.
The whole space functions as a single space divided only by the difference in floor levels between the
public and semi-public spaces.
        At certain times, the facility may turn into a gallery, as an open space which could display the works
made inside to the public, thus becoming a new point of interest in the bazaar itself.

ОПИС НА ПРОЕКТ :
Објектот „Ангрокожа“ кој е тема на

проектна разработка се наоѓа во cтарата
Cкопска чаршија во близина на црквата Св.
Спас на еден од влезовите во Чаршијата.
Објектот претставувал простор во кој се
изработувале производи од кожа, но денес тој
е сосема затворен кон Чаршијата и кон улицата
која некогаш била поактивна од тоа што е
денес.

Типолошки се работи за еден хомоген
простор поделен на три брода со столбови и
двоводни кровови и различни нивои на
отвореност кон улицата. Карактерот на
објектот од надвор и од внатре се надоврзува
на карактерот на самата чаршија во однос на
неговото надворешно обликување, двоводниот
кров над секој брод и висината на венецот на
објектот.

Решението за преобликување на просторот се базира на идејата да се отвори објектот кон
Чаршијата и да се воведат активности кои би функционирале заеднички во еден единствен простор
и кои би го претвориле внатрешниот простор во мултифукнционален, социјален простор наменет за
луѓе кои се занимаваат со различни занаети и нивна комуникација. Во зависност од фунциите како и
карактерот на внатрешниот простор тој е поделен на 3 главни зони кои одговараат на трите брода.
Функциите со јавен карактер се поставени во директна комуникација со улицата, простор во кој
луѓето се социјализираат, подучуваат, комуницираат. Во втората зона се сместени занаетчиските
функции кои  во зависност од можностите на просторот се поделени на простор за: филигран,
шиење на облека и грнчарство. Третата зона се состои од пратечки простори кои се сервис на
другите две зони. Целиот простор функционира како еден единствен простор поделен само со
денивелација помеѓу „јавниот“ и „полујавниот“ простор.
        Во одреден момент, објектот може да добие и функција на галериски простор  како отворена
галерија во која можат да се изложат делата кои се изработуваат во објектот, со што тој би се
отворил кон надвор и би станал нова точка на интерес во самата чаршија.
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