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A MAI IGÉNYEKRE SZABOTT, PLASZTIKUS ÉPÜLETBEN OLYAN LÁTVÁNYOS OTTHON SZÜLETETT, AMELYET 360 FOKBAN KÖRÜLÖLEL A
HEGY ÉS A TENGER LÁTKÉPE. A KILÁTÁS IRÁNYÁBA TÁJOLT TEREKNÉL ÜGYELNI KELLETT ARRA, HOGY A NYITOTTSÁG MELLETT MEGMARADJON A MAGÁNÉLET VÉDELME IS.
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A hegygerincen húzódó telekrôl a Lions
Head-hegy alatt északon a Robben szigetre, dél felé pedig a Camps öbölre és a Ti
zenkét Apostol-hegységre látni.
A helyszíni adottságok összegzésével
az épület megvalósítása különösen gondos, körültekintô tervezést igényelt. A déli
oldal ugyanis a Nemzeti Parkkal határos
és a meredekség indokolta a többszintes
ház terepre ültetését.

Az alsóbb szinteket úgy alakították ki,
hogy a kivitelezésnél minél kevesebbet
kelljen leásni. Az utca felôl ezeket a másodlagos használatú helyiségeket az északi
oldalról egy hatalmas, ferde szögû támfal
rejti. Amögött a szobák természetes megvilágítását és szellôzését az egyedi szerkezetben elhelyezett résekkel oldották meg
úgy, hogy az üvegfelületeket mélyen hátrahúzták, így szinte nem is látszanak.
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Az üvegezett vízmedence bevilágító és látványelem is egyben a nappalik közé benyúló udvarban.
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A két terepszint alatti szekció közül a fel-
sô garázs kialakításánál arra törekedtek,
hogy a személybejárattal összevonva mi-
nél barátságosabb közeg fogadja a látoga
tót és a családtagokat. Több szempontból
is különleges megoldású ez a tér.
A mennyezet üvegezett szakaszán bejuttatott fény hatására megszûnik a föld alatti
bezártság érzése és csábítóan vonzza a
belépô tekintetét a felsô szintek mozgalmas formavilága felé.
A megvilágított, grafittis falfelület vidám
hangulatot kelt az egyébként visszafogott,
homogén környezetben és a kerthatás is
beszüremlik. Az üvegliftet erezetes, plasztikus faburkolatú lépcsô öleli körül, amely
a földfelszín felett a két lakószintet fonja
össze. A földszinten a közösségi rész nyitott a medence, a terasz és a kertkapcsolatra, de a magánélet háborítatlansága ér
dekében a fölé tervezett hálózóna intim.
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Az eltolható üvegfalak hatására az egységes stílusú bútorozással a társasági élet külsô és belsô színhelyei között eltûnnek a határok.

A ház szívének tekintett, természetes anyagokkal és rendkívül egyszerû eszköztárral berendezett konyhában a látkép a fô attrakció.

Az épület praktikus megformálásával
minden évszakban ellenáll az éghajlati vi
szonyoknak, a környezô tájhoz viszont
hozzásimul.
A funkcionális rétegzôdés a különbözô
területeken más és más élményt nyújt.
A lépcsôházból az egyedi berendezésû
kávézó vezet el az otthon szívéhez, a konyhához és az étkezôhöz. Onnan szétágazik
az útvonal a nyári és téli nappali felé.
Kissé szokatlan így megkülönböztetni az
évszakok szerinti használatot, pedig a tervezôk még nyomatékot is adtak ennek a
kettôsségnek a belmagasság és a men�nyezetképzés eltérésével.
A nyári nappali a konyhával és étkezôvel
együtt nagyjából négyzetes alakzatot ké-
pez. A nagyobb belvilágot pedig a bordá
zott betonmennyezet emeli ki.
A másik helyiségben a telet a kandalló
idézi fel és az alacsonyabb mennyezettel
meghittebb, fesztelenebb a légkör.
60 SZÉP HÁZAK

SZÉP HÁZAK 61

A fô hálószoba építészeti és belsô kialakítását az intimitásra törekvés és a természeti környezetre irányuló figyelem vezérelte.

A telek vonzerejét jelentô hegyvonulatok
és a tenger látványa belülrôl a hatalmas,
galériaszerû terek széttolható üvegfalain át
kellôen érvényesül.
Kívül a nappali üvegdobozai közé ékelt
U alakú udvar tengelyében egy különleges, hosszan elnyúló, hídszerû építmény
ugyanezt a gondolatot erôsíti. Bár elsôsorban a kültéri, társasági élet kényelmére
tervezett teraszokat kapcsolja össze a fô
épülettel, de a vonalvezetésével minden
irányból szinte bekeretezi a látképet.
A nyitott szakasznál egy olyan szökôkút
létesült, amely üvegezett alaplapjával látványként sem közömbös, ráadásul a megtört fényt a garázsos bejárati helyiségbe
juttatja, ahonnan az árnyékoló táblák játékosan verik azt vissza.
Az építészeti koncepciót formailag és
anyagválasztás tekintetében a környezet
uralkodásának rendelték alá a helyi körülményekhez igazodó technológiával.
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A lépcsôház natúr közege semleges háttérként szolgál a tájra nyitott közlekedô útvonalon.

A szerkezeti megoldások könnyedségével és átláthatóságával a fehér monolit
betongerendák közti üvegfelületekkel rá
irányítják a figyelmet a természet szépségére.
Az elôregyártott bordás betonfödém az
egyes funkcionálisan összetartozó helyiségek közötti kapcsolatot hangsúlyozza, de
fontos szerepe van a hômérsékleti viszonyok ellensúlyozásában is. A nyersbeton
szerkezetek fehérbetonból készültek. A
felületképzéshez homokfúvásos módszert
alkalmaztak, ezáltal a finomszemcsés ada
lékanyaggal robusztus külsôt eredményeztek.
A burkolatok terén is az egyszerûségre
törekedtek, a csiszolt betonpadló könnyen
kezelhetô. A természetes tölgy a sárgaréz
kiegészítôkkel idôtlenséget tükröz.
A gondosan tervezett kert kibôvíti és kö
zelebb hozza a környezô növényvilágot.
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