Artykuï promocyjny

Architektura w dobrym kontekĂcie

Zadaniem architekta jest speïniÊ wszystkie oczekiwania inwestora – a przy tym
nadaÊ obiektowi wyjÈtkowy, niepowtarzalny charakter stylistyczny. StÈd dobra architektura to udana ukïadanka, w której
spotyka siÚ Ăwietna koncepcja projektanta
z potrzebami i „otwartÈ gïowÈ” inwestora.

Nowe, szlachetne materiaïy pozwalajÈ architektom powracaÊ do wybranych idei modernizmu. Wspóïczesny trend stylistyczny,
zwany minimalizmem, jest coraz czÚĂciej
doceniany, a nawet staje siÚ modny. W dzisiejszej haïaĂliwej rzeczywistoĂci coraz
czÚĂciej dÈĝymy do wyciszenia zbÚdnych
boděców, poszukujÈc mistycznego spokoju – jak w ogrodach Zen. Taka architektura wymaga jednak nie tylko konsekwencji
projektowej, ale równieĝ wielkiej dyscypliny wykonawczej zarówno samego budynku, jak i jego otoczenia.
Architektura minimalistyczna jest na
Ăwiecie znana i ceniona jako architektura
szczera i prosta. Moĝna projektowaÊ jÈ tak,
by byïa komfortowa i przyjazna. Niemal
nie istnieje w niej detal. Niezwykle waĝna jest za to proporcja, materiaï i Ăwiatïo.
Dobry przykïad to dom, który powstaï pod
Gdañskiem. Juĝ na pierwszy rzut oka widaÊ, ĝe warunkiem niezbÚdnym dla udanego projektu byïo tu zaufanie okazane architektowi (Pracownia 111). Przewodnia idea
to dwie oddzielne bryïy, tworzÈce wspólnÈ kompozycjÚ – gïówna, strzelista forma
wzdïuĝ zachodniej granicy dziaïki oraz
przysadziste, parterowe skrzydïo po stronie wschodniej. Dwie bryïy budynku ïÈczy przeszklony korytarz. WejĂcie od póïnocy otwiera siÚ na drugie przeszklenie na
jego koñcu. Korytarz zespala dom funkcjonalnie, ale jednoczeĂnie rozcina go kompozycyjnie. Sïoñce i widok od poïudnia przyciÈgajÈ, zachÚcajÈ by iĂÊ w stronÚ tarasu.

Architektura otwiera dla nas historiÚ, która
prowadzi przez budynek.
Tak funkcjonalne podejĂcie do ruchu narzuciïo konsekwentne rozwiÈzanie wyglÈdu zewnÚtrznego budynku. Dwie sÈsiadujÈce bryïy róĝniÈ siÚ od siebie materiaïem
i kolorystykÈ – co wzmacnia wraĝenie sklejenia osobnych elementów. Co istotne, obie
czÚĂci domu, mimo swej odrÚbnoĂci, tworzÈ spójnÈ caïoĂÊ: jedna forma „potrzebuje” drugiej, by kompozycja miaïa sens.
CzytelnoĂÊ tej kompozycji staïa siÚ rdzeniem koncepcji i determinowaïa wszelkie
dalsze wybory.
Istotnym elementem projektu byïa równieĝ geometria otoczenia domu – stÈd zainteresowanie duĝymi pïytami z betonu
architektonicznego i ciekawymi formatami. WÈskie, dïugie pïyty Trawertyn (Libet
Impressio) przez swój modernistyczny
sznyt dobrze wspóïgraïy z wizjÈ architektonicznÈ projektantów i wïaĂciwie wkomponowaïy powierzchnie utwardzone w architekturÚ domu.
DziÚki konsekwencji w dziaïaniu, powstaï
przykïad dobrej, skromnej, wspóïczesnej architektury (niekolidujÈcej z krajobrazem),
a dom o klasycznej sylwetce prezentuje siÚ
niesamowicie.
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