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SUE architekten

 Abroad

OTWARTA 
SALA MIEJSKA

Rekonstrukcja ratusza  
w Ottensheim, Austria, 2010

Rekonstrukcja ratusza w Ottensheim jest przykładem złożonej 
interwencji architektonicznej. To efekt dialogu między architektem, 
radą miasta – czyli klientem, a mieszkańcami Ottensheim. Krystalizacja 
formy ratusza pokazuje, jak skomplikowane jest zaprojektowanie 
nowego punktu w zabytkowej tkance miejskiej w taki sposób, aby 
członkowie lokalnej społeczności mogli się z nim identyfikować. Szukanie 
nowych, niebanalnych rozwiązań, szacunek dla miejsca i użytkownika 
oraz otwarta dyskusja to bez wątpienia niezbędne elementy procesu 
projektowego, który pozwala na tworzenie dobrej architektury. Projekt 
autorstwa wiedeńskiego biura SUE Architekten obejmuje renowację 
ratusza miejskiego i jego powiększenie poprzez dodanie nowej, 
sąsiadującej z nim kubatury. Proces powstawania realizacji od koncepcji 
konkursowej po efekt finalny jest przykładem długiej, zaskakującej 
i intrygującej drogi, której celem jest zrównoważona, współczesna 
i inteligentna architektura. O swojej pracy projektowej opowiadają 
architekci z pracowni SUE Architekten.
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ThE OpEn MunIcIpIAL hALL

Reconstruction of the municipial centre  
in Ottensheim, Austria, 2010
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 Widok z placu / View from the square
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 Nocny widok z Linzner Strasse / Night view from Linzer Strasse



112       113

Sześć lat temu Rada Miejska w Otten‑ 
sheim – miejscowości położonej na zachód od 
Linzu, liczącej 4500 mieszkańców – ogłosiła 
konkurs architektoniczny na nowe centrum 
miejskie. część przedsięwzięcia miała zostać 
zrealizowana w trybie natychmiastowym, 
część w przyszłości. poza zasadniczymi zada‑
niami, konkurs poruszył zagadnienie, w na‑

staje się zadaszoną, otwartą strefą publicz‑
ną. ulica, forum oraz dziedziniec tworzą con-
tinuum przestrzenne, oferując miejsce, gdzie 
odbywać się mogą uroczystości, wydarze‑
nia kulturalne, jarmarki. Budynek zaprojekto‑
waliśmy tak, by odwiedzanie części publicz‑
nej było niezależne od funkcjonowania części  
administracyjnej ratusza. 

Sala, na którą nie było miejsca w istniejącym 
budynku ani na rynku (który znajduje się przed 
nim*), zlokalizowana jest obecnie w sąsiadują‑
cym obiekcie na Linzer Strasse. Może ona zo‑
stać podzielona na dwie mniejsze przestrzenie 
dzięki mobilnej ściance działowej, co umożliwia 
różnorodny sposób jej użytkowania. podział 
tworzy zupełnie nową atmosferę. Mniejsze po‑
mieszczenie, funkcjonujące często jako miejsce 
zawierania małżeństw cywilnych, jest zdefinio‑
wane przez tekstylne powierzchnie – front jest 
zdobiony gobelinem, dziełem Beate Luger‑ 
‑Goyer. Większe pomieszczenie jest skierowa‑
ne w stronę arkadowego dziedzińca. poziome  
i pionowe drewniane panele dominują w nim, 
nadając dynamiczny charakter.

W ten sposób to przeobrażenie łączy się  
z długą tradycją ratusza. Ten obiekt ulegał 

* przyp.red.

wielokrotnym metamorfozom i przebudo‑
wom. W XVI w. istniała w nim łaźnia miej‑
ska, którą zorganizowano poprzez połączenie 
trzech sąsiadujących średniowiecznych bu‑
dynków. Kolejna duża przemiana miała miej‑
sce w połowie wieku XVIII – budynek został 
ponownie podzielony na dwie części. Wejście 
od ul. Wasserberg również podzielono. po  

szym przekonaniu, wyjątkowo frapujące: jak 
stworzyć w tak ważnej i trudnej lokalizacji 
nowe centrum miasta, nowy punkt, z którym 
społeczność będzie mogła się identyfikować? 
Jak zaprojektować przestrzeń przeznaczoną 
dla administracji miejskiej i odpowiednią rów‑
nież do organizowania różnorodnych imprez 
publicznych i artystycznych w Ottensheim?

poza delikatną renowacją istniejącego bu‑
dynku „Gusenleitner hause” – projekt kon‑
kursowy przewidywał przekształcenie sali 
Rady Miejskiej w salę multifunkcyjną oraz 
jej realizację jako pawilonu zlokalizowanego  
w centralnej części placu, tak by funkcjonowa‑
ła jako zadaszona przestrzeń publiczna. pro‑
jekt przekonał w pełni jury, ale nie spotkał się 
z akceptacją mieszkańców Ottensheim oraz 
ich reprezentantów. Tak zwane forum mu‑
siało zostać umieszczone w innym miejscu; 
oczekiwano rozwiązania bardziej dyskret‑
nego. Jedyną możliwością było zlokalizowa‑
nie go w przestrzeni między budynkami na  
Linzer Strasse. Ideą było utrzymanie ważnych 
cech charakterystycznych zaproponowanego 
przez nas rozwiązania, przy jednoczesnym 
zachowaniu istniejącej struktury miejskiej, tak 
dalece, jak było to możliwe. 

Zgodnie z pierwotnym założeniem fo‑
rum na placu „otwarta sala miejska” integru‑
je publiczną przestrzeń placu z wnętrzem bu‑
dynku. Rozległe przeszklenia otwierają salę 
od strony Linzer Strasse oraz wewnętrzne‑
go podwórka, umożliwia to jej funkcjonowa‑
nie jako łącznika pomiędzy ulicą a arkadowym 
dziedzińcem. Dzięki przeszklonemu frontowi 
wnętrze i zewnętrze budynku łączą się. Sala 

pożarze w roku 1899 obiekt stracił ślepą  
ścianę szczytową, dach uzyskał obecny kształt, 
fasada została przeprojektowana zgodnie  
z ówczesnymi wzorcami.

Obecna konstrukcja oraz rozwinięcie bu‑
dynku poprzez dobudowanie nowego stano‑
wi kontynuację tego historycznego procesu 
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 Otwarta sala miejska podzielona czerwoną mobilną ścianką  
   The municipal hall divided by a red mobile wall

 Sala przewodniczącego Rady Miejskiej z odsłoniętym freskiem na suficie
Head councillor's room with revealed ceiling fresco

 Odrestaurowany drewniany strop
Restored wooden ceiling

 Biuro w nowej części ratusza
The open office in the extention
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rozwoju obiektu. Rozbudowa, wykorzystu‑
jąca pierwotny budynek w tworzeniu współ‑
czesnego założenia, daje w rezultacie nową, 
spójną całość. Jest ona scalona poprzez kolo‑
ry, proporcje i materiały. Detale zabytkowej 
zabudowy zostały zinterpretowane na nowo. 
Linia gzymsu ratusza jest zachowana w fasa‑
dzie obecnego obiektu, w którym zlokalizo‑
wano forum, wysokość okapów pozostała nie‑
zmieniona. Rozbudowa jest w sposób widocz‑
ny niezależną, współczesną częścią założenia.

Mottem procesu renowacji było: naprawić 
strukturę, nie odnawiać wszystkiego, kiero‑
wać się troską, nie próbować robić liftingu. 
Wszystkie elementy, nadające się nadal za‑
uważalna, zostały zachowane w swoim pier‑
wotnym lub nowym miejscu. Dzięki temu hi‑
storia kompleksu jest nadal odczuwalna  
i obecna we wszystkich pomieszczeniach, na‑
wet po przeobrażeniu. Detale historyczne są 
wciąż widoczne w całym obiekcie, np. struk‑
tury pierwotnych sklepień i przebłyski śre‑
dniowiecznego murarstwa. przeprowadzona 
rozbudowa zmieniła podział ratusza –  środ‑
kowa ściana, która oddzielała korytarze z za‑
bytkowymi sklepieniami, została usunięta,  
obszerne główne wejście otwiera się teraz  

na plac. Klatka schodowa jest wprowadzonym 
w widoczny sposób nowym elementem, 
wklejonym pomiędzy dwie połówki sklepień 
nad parterem.

Każdy, kto „z szeroko otwartymi oczami” 
odwiedzi odnowiony i rozbudowany ratusz, 
będzie w stanie dostrzec różnicę pomiędzy 
zabytkowymi i współczesnymi elementami. 
Jednocześnie doświadczy wrażenia ogólnej 
harmonii, zespolonej świeżości. 

pośród niezliczonych powierzchni, przejść 
oraz instalacji, my również dokonaliśmy pew‑
nych odkryć w strukturze budynku. Byliśmy  
w stanie je wydobyć i odnowić. przykładem 
jest barokowe sklepienie żebrowe w korytarzu 
na piętrze, które może teraz na nowo zadzi‑
wiać swoją wspaniałością. Kolejnym odkrytym 
elementem jest zabytkowy fresk na suficie, któ‑
ry po renowacji zdobi salę przewodniczącego 
Rady Miasta. W dwóch kolejnych pomieszcze‑
niach odsłoniliśmy stare drewniane stropy, któ‑
re również zostały poddane renowacji i wyeks‑
ponowane. Aby zachować czytelność zabytko‑
wych, różnorodnych materiałów, powierzchni 
oraz klimatu poszczególnych wnętrz, zaprojek‑
towaliśmy nowe elementy, używając minimum 
materiałów, faktur i kolorów.

Tłumaczenie: Anna Maria Korotarz 
– architekt, pracownia projektowa 
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 Główna klatka schodowa
The main staircase

 Dziedziniec – otwarta sala miejska
Connection between the hall and courtyard

0 2 5 10 m

0 2 5 10 m

 Rzut parteru
The Groundfloor

 Rzut piętra
The First floor
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Six years ago, the market municipality of 
Ottensheim – a locality with 4,500 inhabi‑
tants to the west of Linz – opened an archi‑
tecture competition for the new municipal 
centre. part of the development planning 
would be implemented immediately, ano‑
ther part later on. Besides the actual plan, 
the competition raised another issue which 
was very exciting for us and our office: how 
can a new centre, a new point of identifica‑
tion be created at such an important and at 
the same time difficult place? how to create 
the space  for the purposes of municipal ad‑
ministration and  also for the multifarious, 
public and artistic life of Ottensheim? Be‑
sides the gentle renovation of the existing 
„Gusenleitner house“, the competition pro‑
ject foresaw converting the municipal coun‑
cil hall into a multi‑purpose hall and placing 
it as a pavilion in a prominent place on the 
square in order to have it serve as roofed‑
over public space. This project fully convin‑
ced the jury but did not find the correspon‑
ding resonance in parts of the population 
and its chosen representatives.

The so‑called forum had to be moved to 
another place; too much attention was not 
desired. It was only possible to implement 
the design of the hall in the space between 
buildings on Linzer Strasse. The idea was to 
retain the compelling nature of the project 
while sparing the existing construction as far 
as possible.

The present conversion has reversed the di‑
vision of the house, the middle wall that se‑
parated the vaulted corridors has been remo‑
ved, an expansive entrance now opens onto 
the market square. The staircase was visibly 
inserted as a new component in the existing 
building between the two remaining halves of 
the wagon vaults on the ground floor.

Anyone who walks through the municipal 
hall with their eyes open will always be able 
to tell what is new and what is old but at the 
same time experience an overall harmony,  
a joint newness. 

Among the numerous surfaces and co‑
nversions and installations, we also made some 
discoveries which we were able to lay open 
again and restore. An example is the baroque 
groined vault in the corridor upstairs which can 
now once again be enjoyed in its full splendo‑
ur, another is the early ceiling fresco which has 
been exposed in the room of the head coun‑
cillor. In two further rooms we discovered old 
wooden ceilings which have now been resto‑
red and exposed to view. In order to com‑
prehend the many different materials, surfaces 
and room impressions already existing, we re‑
duced the design of the new elements to just  
a few materials, surfaces and colours.
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Lokalizacja / Place Ottensheim, Austria

Pracownia projektowa / Design office SUE Architekten

Project manager Christian Ambos

Architekt / Support Oliver Eichhorn

Data opracowania / Project schedule 2005 r.

Realizacja / Realization 2009-2010 

Inwestor / Client
Gmina Ottensheim 
Marktgemeinde Ottensheim

Kubatura / Cubature 6892 m³

Powierzchnia całkowita / Total floor space 980 m²

0 2 5 10m

Längsschnitt

As already conceived in the original design 
for the „forum on the square“, the „open mu‑
nicipal hall“ integrates public space into the bu‑
ilding. The hall‘s expansive opening onto Linzer 
Strasse and to the courtyard allows it to serve as 
a link between street space and arcade courty‑
ard. With open front, inside and outside the bu‑
ilding merge. The hall becomes a roofed‑over 
public space. Street, hall and courtyard become 
a continuum in space and offer a room for cele‑
brations, events and markets. The house is de‑
signed so as to allow the halls and free spaces to 
be visited even aside from the operation of the 
municipal administration.

The hall, which found no space in the 
existing building and on the market square, 
is now located in an extension building on 
Linzer Strasse. It can be separated into two 
rooms by a mobile dividing wall in order to 
make different uses possible. Separating them 
gives the rooms very different atmospheres: 
the small hall, which also functions as a wed‑
ding location, is defined by textile surfaces; the 
front‑side of this room is decorated by a textile 
artwork by Beate Luger‑Goyer. The big hall 
is oriented towards the arcade courtyard; the 
horizontal and vertical wooden lamellas do‑
minate this room and give it sense of motion. 

Thus, the conversion links in with the long 
tradition of the house: this building has alre‑
ady been converted and reformed countless 

times, the three original mediaeval houses 
became one overall complex in the sixteenth 
century, used as a house for the baths at the 
time in the locality. A further, large conversion 
took place in the mid 1800s: the house was 
re‑divided into two and the entrance at Was‑
serberg was sub‑divided. After a fire in 1899 
the house lost its blind wall in front of the roof 
truss, the roof was turned into the form it has 
today, the facade was historically designed in 
the fashion of the times.

The present construction works and also 
the extension continue the tradition of this on‑
going building. The extension combines with 
the existing building to form a new, joint who‑
le. The colour, proportions and materials are 
integrated in the extension and the details find 
new interpretation. The base cornice of the 
existing building is continued in the front ope‑
ning of the hall, the eaves height is maintained. 
The extension is recognisably an independent, 
contemporary part of the whole.

The motto of the conversion was: repair 
things, do not renew everything, administer 
care, not a face lift. All usable, existing parts 
were used again, either in the same or a dif‑
ferent place. In this manner, the history of the 
complex is still perceptible and present in all of 
the rooms even after the conversion.

The marks of history, e.g. former vaulting 
structures and glimpses of the mediaeval ma‑
sonry, can be seen throughout the building. 
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 Widok z Linzner Strasse / View from Linzer Strasse

 Przekrój poprzeczny
Cross-section

0 2 5 10m

Längsschnitt  Hol – przykłady użycia nowych oraz zabytkowych materiałów 
    Hall with examples of new and historical materials


