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Къщи като тази остаряват красиво, особено ако се 
намери архитект, който внимателно и 

интелигентно да подчертае предимствата им. 
Едно преустройство, направено с пиетет към 

модернистичната архитектура 
от канадеца Джон Тонг.
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градината на голяма традиционна къща в Торонто 
някъде в средата на миналия век построяват 
басейн с павилион за почивка и преобличане. В духа 
на времето басейнът е овален, а постройката – 
едноетажна, с плосък покрив и каменни стени. През 
годините сградата е преустройвана многократно, 

докато напълно губи характера си. Днешните собственици 
се обръщат към архитект Джон Тонг с молба да превърне 
къщата край басейна в мултифункционално пространство, 
съобразено със светския им начин на живот. Тя трябва да 
бъде и къща за гости, и място за приеми и събития, и домашен 
офис. „Истинският потенциал на сградата беше погребан под 
куп различни интерпретации – казва архитектът. – Исках 
да изтъкна модернизма є, но и да направя мястото свежо и 
приветливо.” 
Тонг подчертава плоския покрив на къщата, като го изтегля 
напред и оформя козирка с вградено осветление. Тя покрива 
тераса с дървена настилка, която стига до басейна и леко 
се надвесва над него, за да коригира овалната форма. „Исках 

басейнът да повтаря правите линии на къщата, но без да се 
налага да го променяме. В случая новите елементи се наслагват 
върху съществуващите – площадката се надвесва над басейна, 
покривът продължава напред. Избягваме драстичните 
промени, уважаваме направеното преди нас.” Това важи и за 
каменната стена, в която са комините на вътрешната и 
външната камина. Тя остава непокътната, докато останалата 
част от фасадата, някога също каменна, е покрита с по-топла 
и по-лека обшивка от кедрово дърво. 
В интериора доминира голяма маса с плот от старо дърво, 
проектирана специално за къщата. По-интимната част на 
дома е отделена с черен „монолит”, в който е разположена 
банята и който отделя спалнята, обзаведена с падащо легло. 
Там е и кухненската част, по хотелски компактна – шкаф с 
микровълнова фурна, мини бар и кафе машина. 

www.tongtong.co
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ВДЯСНО: Дългата маса с плот от рециклирано екзотично Дърво е проектирана от Джон тонг с променяща се височина. металната 
конструкция се вДига и тя се превръща в бар, място за официална вечеря или Делова среща
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леглото в спалнята се вДига и се прибира в стената
ВДЯСНО ГОРЕ: банята и тоалетната са в центъра на къщата, межДу Дневната зона и спалнята. от нея ги Делят сини стъкла, заД които са 
монтирани специални щори, осигуряващи необхоДимата Дискретност. те са вграДени в таваните и се управляват Дистанционно


