
 SZÉP HÁZAK 53
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KOR AZ ÉPÍTÉSZEK EGY ELÔZETES MEGRENDELÔI IRÁNYELV HELYÉ-

BE A „MEZÍTLÁBAS LUXUS” KIFEJEZÉST VÁLASZTOTTÁK.
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MEZÍTLÁBAS LUXUS
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KÜLFÖLDI HÁZ

A tulajdonosok egy olyan meghitt han-
gulatú nyaralóra vágytak a gyönyörû, ám 
olykor viharos északi tengerparton, ame-
lyet képletesen a pamlagra vetett nedves 
fürdôruha jellemez. A tervezôk – elképzel-
ve egy család szünidei kikapcsolódását – 
a végeredménnyel létrehozták az ahhoz 
szükséges feltételeket.

Az építészeknek egyszerre jelentett kihí-
vást és ösztönzést a közvetlen tengerkap-

csolata miatt különleges adottságú – ezen 
a partszakaszon utolsó beépítetlen – telek 
és egy ôshonos, védett fafajta, az úgyne-
vezett tejfa jelenléte.

A házépítés megkezdése elôtt az idôjá-
rási viszontagságok, vagyis az esetenként 
elôforduló kemény viharok indokolták hul-
lámtörô gátak sorának létesítését a parton. 
A környezetvédelmi engedélyeztetés közel 
egy évig tartott.

Dél-Afrika egyik legjelentôsebb tervezô-
irodájának munkáiban felismerhetôk az 
egyedi stílusjegyek.

Az elegáns külsô és a belsô fesztelen-
ség összefonódása egyensúlyt képez a 
rendkívül modern lakókörnyezetben.

A tájba illesztett, térbeli síkokból álló tö- 
meg formai kialakításában erôs dialektus 
érzékelhetô az elsô ránézésre egyszerû, 
mégis költôi megfogalmazással.



55 SZÉP HÁZAK

A modern építészeti stílusjegyeket hordozó nyaraló körül élô ôshonos tejfák védettségét hangsúlyozza a különleges, állítható fémtáblák mintázata.
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Az egész épületben kellô en érvényesül 
a természetes és a mesterséges anyagok 
összhangja is. Számos helyen meghök-
kentô a látvány, mert a belsô tér – miköz-
ben kihangsúlyozza az építészet tiszta vo -
nalait – önmagában is elbûvölô.

Az utca felôli homlokzat zárt falak együt-
tesébôl áll, amely így kívülrôl gátolja az il -
letéktelenek bepillantását.

A szerény küllemû kapubejárat után 
egy-egy ôshonos tejfa kíséri a házhoz a 
megérkezôt és a filmbe illô látvány csak az 
átriumos folyosóra lépve tárul fel.

A térkapcsolatok kiemelésére a tervezôk 
egyenletes vonalba helyezett falécekkel 
borították be a mennyezetet.

A természetes anyaggal nemcsak tom-
pítani akarták a függesztett nyersbeton fö- 
dém felületének szigorúságát, hanem 
irányt is mutatnak a panoráma felé, oda-
vonzva a tekintetet a tenger látványára.
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EMELET

 1. társalgó
 2. szoba
 3. fürdõszoba
 4. gardrób 
 5. közlekedô 
 6. légtér
  

FÖLDSZINT 
 1. nappali
 2. társalgó
 3. étkezô
 4. konyha
 5. zuhanyozó
 6. elôtér  
 7. személyzeti 
 lakrész 
 8. tároló 
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A társasági élet és a család számára létesített közösségi terek is minden napszakban hívogatóak elegáns, kényelmes miliôjükkel.
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A háló természetes, meleg színû textilekkel bélelt puhaságával felesel a fürdô hófehér szaniterekkel ellátott, szögletes formavilága. 

A könnyen áttekinthetô alaprajzi elren-
dezésben a földszinti belsô alapterületet 
kívülrôl megnöveli a medence faburkolatú 
környezete.

A nappali és a terasz, valamint a tágas 
étkezô és a konyha a hétköznapi, családi 
használatra készült, míg egy másik, ünne-
pélyesebben berendezett étkezô és társal-
gó – a társasági élethez igazodóan – a 
vendégek kényelmét szolgálja.

Miközben loftszerû a hangulat és látszó-
lag minden egybefügg, az egyes funkciók 
az oszlopokkal és a bútorok elrendezésé-
vel mégis elkülönülnek egymástól. A for-
mák és az anyagok szintén finoman utal-
nak a különbözô egységek sajátosságaira.

Ezzel a térelrendezéssel lehetôvé válik, 
hogy barátságos környezetben élvezhes-

sék a családtagok a vendégeikkel együtt 
töltött idôt a ház egy adott pontján, de a 
magánszférájukba akár külön-külön is 
elvonulhatnak.

A felsô szintre került panorámás hálók 
közül négy közvetlen az óceán felé tájolt, 
és egyikük olyan teraszra nyílik, amely vé -
gigvezet a ház teljes hosszán.

Az alkotókat különleges ötletre sarkallta 
a kiszámíthatatlanul szélsôséges idôjárási 
viszonyoknak kitett felületek megvédése.

Az volt a cél, hogy a kilátás zavartalansá-
ga mellett a bel- és külvilág vizuális kap-
csolata és az átjárhatóság is megmarad-
jon. Ezért a fô homlokzatra eloxált, bronz-
barna alumíniumtáblákat terveztek, ame-
lye ket úgy lehet állítani, hogy a teljes 
homlokzatot vagy csak egy részét védjék.

A födémkinyújtással elválasztott két 
szintet – szükség esetén – külön-külön is 
megóvják a becsukott helyzetû táblák az 
idônként elôforduló viharoktól. Zseniális 
módon ilyenkor a védett, ôshonos tejfák 
még hangsúlyosabban jelennek meg a 
belsô terekben.

A legfôbb védelmi funkció mellett a de-
koratív fémtáblák esztétikai szerepe is je-
lentôs, ugyanis az épület formavilágának 
egyik jellegzetes sége a kivételes fafajták 
grafikusan leképezett, dombormûszerû 
rajzolata.

A burkolatok és a színek kiválasztásakor 
az építészeknek és a belsôépítészeknek is 
egyöntetûen a „mezítlábas luxus” elve volt 
a követelmény. Ezért választottak például 
csiszolt, homokszínû betonpadlót.

A társasági élet színterét a fényvédô lamellák még becsukott állapotban sem zárják el teljesen a külvilágtól, hiszen a táj látványa átsejlik rajtuk.
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Egyszerûség és tágasság jellemzi a hálószobák és a közlekedôk impozánsan megoldott térkapcsolatait is.A fürdô belsôépítészeti megoldása hûen tükrözi – az anyagválasztékával és a szaniterek formavilágával – a leképezett építészeti trendet.

A belsôépítészeti összbenyomáshoz 
hozzáadódnak a beton és a kôhatás rideg-
ségének ellensúlyozására szolgáló termé-
szetes anyagok, különösen a faszerkeze-
tek, amelyek fal- és padlóburkolatként, 
valamint mennyezeti de  korációként is je- 
len vannak.

A bôrhatás és a finom textíliák mind lágy 
semlegességet tükröznek. A bézs és a 
szürke tónusokat faszén-, kékeszöld és 
azúrkék színek fûszerezik.

Az üvegfelületek és a világítástechnika a 
fényviszonyok irányításával az átláthatósá-
got és a tágasságot erôsíti.

A bútorozás nagyvonalúsága mellett a 
díszítés kevésbé hangsúlyos. Mindenütt 
fellelhetô azonban az apró részletmegol-
dásokra kiterjedô tervezôi figyelmesség, 
amely a tulajdonosoknak minden igényét 
kielégítô és a természeti viszontagságok-
nak ellenálló nyaralót eredményezett.


