


Proti nude,
proti šedi

Mladí kanadskí architekti zo štúdia La SHED vybavili 
túto rodinku domom, v ktorom schodisko svieti ako 

maják a nikomu sa nechce odís .  
Text: Korina Krchniaková; Foto: Maxime Brouillet (zdroj – v2com)
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Pokoj v duši: dve krídla rodinného domu obkolesujú 
útulný zadný dvor s akurátnou terasou.
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Estetický výkrik: jednoduché interiérové gesto – blok 
signálnej farby inštalovaný na schodisku – sa stal 

neprehliadnute nou dominantou striedmeho interiéru.
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Hra na schováva ku: ierna tabu ová farba v herni 
a tajný dom ek ukrytý v stene je dôkazom, že architekti 

mysleli aj na detských obyvate ov domu.

Rytmus života: dômyselný prvok zábradlia z drevených 
latiek, ktoré plynulo prechádza aj do podlahy galérie, 

rytmizuje priestor domu svojou jemnou textúrou.
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YANNICK LAURIN, ARCHITEKT: 
«Navrhujeme minimalisticky, no vä šina 
z našich realizácií sú rekonštrukcie, takže 

máme isté obmedzenia.»

Priestorové plány: napriek vyprázdneným priestorom 
a minimalistickému prístupu k interiéru pôsobí dom 
«De Gaspé» celkom útulne. Tajomstvo sa ukrýva 

v záplave slne ného svetla.
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Kompozi ný zámer: za výraznými garážovými vrátami je 
menší úložný priestor. Jeho pokrivkávajúcu prevádzkovú logiku 

vylepšuje pôvab štylizovaného scénického pozadia.
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te v Montreale, v srdci obytnej 
štvrte Villeray. Ulica za ulicou tu 
vyzerá takmer identicky – široké 
chodníky, predzáhradky, súvislé 
rady dvojdomov s jednoduchý-

mi tehlovými prie eliami. Uprostred každej fasády 
sú dva vchody – jeden pre byt na prízemí, druhý 
(s vlastným špirálovým schodiskom) pre byt na po-
schodí. Za domami dvory, zadná uli ka a všadeprí-
tomné šnúry na bielize .
«Maison De Gaspé» je dvojpodlažný dom s pôdory-
som v tvare písmena «L», tak ako susedné objekty. 
Okrem základného tvaru je však celkom transformo-
vaný. Má novú fasádu – tá pôvodná sa po rokoch sta-
vebných zásahov už nedala zreštaurova . Architekti 
z ateliéru La SHED ju materiálovo aj farebne prispô-
sobili okolitej zástavbe, takže na prvý poh ad dom 
bezchybne zapadá do kontextu ulice. Ale na druhý 
poh ad už zbadáte neklamné známky, že táto rekon-
štrukcia je o pol storo ia mladšia než jej povojnoví su-
sedia. Okenné otvory sú ve korysejšie, miesto dvoch 

bytov sa z budovy stal jeden rodinný dom pre štvor-
lennú rodinu. Zmizlo exteriérové schodisko a vchod 

už neh adajte v strede elnej fasády.

Prekvapenie za vstupom

Vstup do domu chráni pred vetrom a daž om betó-
nový múrik a balkón vyššieho podlažia. S tmavo er-
venou tehlovou fasádou sa ich ierna farba príjemne 
dop a a celá kompozícia vyvoláva pocit celistvos-
ti. Fasáda zadnej asti domu pôsobí trochu drsnejšie. 
Je to kombinácia dreveného obkladu a profilované-
ho oce ového plechu. Za sklennými vstupnými dve-
rami vás aká blok priestorov so zázemím – šatník, 
sklad a kúpe a. Hoci táto kúpe a so sprchou nie je 
v dome primárna, aj jej venovali architekti náležitú 
pozornos . Smerom k hlavnému vstupu má uzu -
ké vertikálne okno (samozrejme, s matným sklom), 
aby do nej prenikalo denné svetlo. Vertikalitu kú-
pe ne podporuje aj jej farebná schéma – obklady 
a dlažba okolo umývadla sú istobiele, kým zvyšok 

povrchov okolo WC a sprchy pokrýva ierna hexa-
gonálna mozaika. Výsledok vyzerá ako v luxusnom 
hoteli. Akoby bola celá miestnos  ove a drahšia než 
v skuto nosti.

Jeden priestor

Po kúpe ni sa pred vami rozvinie otvorený priestor 
troch obytných miestností – kuchy a, obýva ka 
a jedále . Kuchy a má dva ostrovy a kilometre pra-
covnej dosky z nerezu. Spotrebi e a police na potra-
viny sú zabudované vo vstavanej stene. Ni  tu neza-
vadzia a neprekáža vo výh ade. Cez sklenenú fasádu 
kuchyne a jedálne dovidíte na dvor s cédrovou tera-
sou a neujde vám ani vstup do garáže, zamaskovaný 
len prie kou jedálne. Akonáhle sa posuniete dovnút-
ra tejto vzdušnej dispozície, o i vám padnú na mag-
neticky prí ažlivé oranžové schodisko, ktoré opticky 
spája dennú a no nú as  domu. Ako zábradlie, a zá-
rove  knižnica mu slúži konštrukcia z drevených la-
tiek a tenkých oce ových políc. Drevené zábradlie 

S

Súlad textúr: predná fasáda s charakteristickým 
obložením lícovými tehlami sa vhodne dop a s iernymi 

prvkami vstupu a balkóna.

Ú el svätí prostriedky: triezvo zariadená kúpe a 
prezradí funkcionalisticky orientované východiská 

celkovej koncepcie domu.
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sa na hornom podlaží odzrkad uje na opa nej stra-
ne átria nad obýva kou. Systém latiek prechádza aj 
do asti podlahy, a tak zdola môžete nenápadne špe-
hova , o sa deje v pracovni o poschodie vyššie. Pre o 
taká transparentnos ? Pretože montrealským dvoj-
domom tradi ne chýba svetlo a La SHED ho tam 
potrebovali vráti .

Svetlé vnútrajšky

Popri átriu sú rozmiestnené detské izby so šatník-
mi a spál a rodi ov. A ke že šnúry na bielize  sú 
síce klasické, ale v montrealských zasnežených zi-
mách nepraktické, nájdete tu aj samostatnú prá-
ov u. Jedným z najsvetlejších bodov horného 

podlažia (doslovne) je kúpe a. Samostatne sto-
jaca va a tróni pod svetlíkom, ktorý zaberá celú 
šírku miestnosti. Utilitárny priestor zvä šuje ši-
roké zrkadlo nad umývadlom. Farebnos  kopíru-
je menšiu kúpe u, ale horizontálne – na stenách 
biele keramické obklady, na podlahe ierna moza-
ika. Pracov a rodi ov je úh adná otvorená miest-
nos , v ktorej nájdeme dva ohromné oce ové stoly, 
stoli ky, bielu lakovanú komodu – a to je zhruba 
všetko. Sklená stena pracovne sa otvára do ma-
lého útulného patia s drevenou exteriérovou pa-
lubovkou. Architekti vytvorili patio jednoducho 
tak, že vybrali as  objemu z existujúceho pod-

S vyberaným vkusom: hos ovská kúpe a na prízemí je 
utopená vo formalistickej, no úžitkovo spo ahlivej

 autorskej maniere.

Všetko s preh adom: obytná as  sa 
otvára cez dve podlažia; komunikuje 
s pracov ou majite ov umiestnenou 

na hornej galérii.
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YANNICK LAURIN, ARCHITEKT: 
«Vä šina našich projektov 

je o dobrom usporiadaní. Vytvára 
to pokoj v priestore. Z ni oho 

nemáte zmätok.»

lažia. Na jeho konci ponechali obd žnik hmoty, 
v ktorom je sklad a technická miestnos , aby mal 
tento priestor nejaké zdarné ukon enie a vizuál-
nu clonu od susedov. Všetky obytné miestnos-
ti domu majú to ko priameho slne ného svetla, 
že potrebujete zasvieti  vlastne až za tmy. Pre-
to tu nájdete nenápadné, do stropu zabudova-
né svietidlá. Jediné zavesené svietidlo je nad je-
dálenským stolom a v kuchyni nájdete dve línie 
bodového osvetlenia. Ak máte pocit, že svietidlá 
v kuchyni majú jemný nádych filmového štúdia, 
nie ste aleko od pravdy – obaja domáci pracu-
jú vo filmovom priemysle. 

Farba musí by

«Oranžové schodisko? To si tam nedávaj, to a omr-
zí. Chceš to po piatich rokoch prerába ?» Aj vy ste 
už po uli túto radu? Ja áno, a domáci v «Maison 
De Gaspé» ur ite takisto. Ale – chvalabohu – ne-
poslúchli. Farba musí by . Nemôže by  všetko len 
nuda, nuda, še  a še . Schodisko vie by  neprívetivá, 
nutná strata miesta. Dobrí architekti sa z neho vždy 
snažia urobi  plnohodnotný priestor. Niektorí vy-
robia atmosféru dramatickým osvetlením, niektorí 
z neho spravia knižnicu. La SHED mu vdýchli život 
farbou. Oranžový lak na schodniciach aj stene tvorí 
veselé kontrastné pozadie drevenej knižnici a možno 

vás aj podnieti vybehnú  hore schodmi o osi rých-
lejšie. Na oboch podlažiach je schodisko dobrým 
orienta ným prvkom. Hne  viete, kade ís , ke  vás 
pani domáca volá dolu na ve eru. alší šplech far-
by nájdete oproti pracovni, na dverách skladu. Ar-
chitektom z La SHED vä šie plochy sýtych farieb 
nie sú cudzie. Zelené, ervené, žlté i oranžové polia 
nájdete v nieko kých z ich realizácií. Na balkónoch, 
múroch k susedom, v podchodoch. Vždy v priesto-
roch, ktoré mohli skon i  katastrofálne nezaujíma-
vo, ale v aka farbe sú z nich akcenty a miestami do-
minantné prvky celej realizácie.

Die a v dome

Ni  by ma ako die a v tomto dome nebavilo viac, 
ako vplazi  sa rodi om do pracovne a cez medzier-
ky v drevenej podlahe spúš a  do obýva ky papie-
riky s tajnými odkazmi. Akonáhle by toho zákon-
ní zástupcovia mali dos , vyšikovali by ma do herne 
na prízemí, kde by som sa rozložila na vstavanej a-
lúnenej lavici s knižkou, alebo by som pokreslila celú 
stenu kriedou. Je natretá tabu ovou farbou, takže by 
mi to prešlo. Ale aj tak by som sa prefíkane schova-
la do tajného dom eka pod schodmi a nechala do-
spelákov, nech si ma h adajú... Architekti v tejto 
realizácii na drobcov naozaj mysleli. Nemám prob-
lém uveri , že v zopár iných domoch sa deti rodin-

ných priate ov pýtajú, kedy zasa pôjdu na návštevu 
do «Maison De Gaspé».
Pre rodi ov aj pre deti je to jasne itate ný, dobre 
navrhnutý domov. Všetkých 250 štvorcov má svo-
ju funkciu. Vnútorná bielo-šedá farebná kompozí-
cia s podlahami a zábradlím z javora necháva vynik-
nú  oranžové prvky a ierne okenné rámy. A svetlo? 
Svetlo je všade... —

LA SHED
Renée Mailhot, Yannick Laurin a Sébastien Parent boli 
ešte nedávno prvotriednymi študentmi na Universi-
té de Montréal. Za ínali tak, ako vä šina architektonic-
kých štúdií – cez de  pracovali vo vä ších kanceláriách a po 
ve eroch na svojom projekte. Ale namiesto h adania prvé-
ho klienta v kruhu priate ov trojica zariskovala – kúpi-
la dvojdom podobný domu «De Gaspé», zrekonštruovala 
ho a úspešne predala. To naštartovalo zákazky aj ocenenia. 
Od roku 2009, ke  ich ateliér vznikol, dostali už viac ako 
desa  cien a nominácií za svoje reziden né projekty. Svoj 
názov odvodili zo slova «shed» – šopa. Šopa je skromná 
a utilitárna, a taká má by  aj ich architektúra. Záleží im 
na tom, aby ich práca bola poctivá a sledovala požiadav-
ky užívate ov. Ve ký dôraz kladú na moderné spracovanie 
«pravých» materiálov (dreva, kame a, keramiky), ktoré 
prežijú módne trendy. lashedarchitecture.com

Štrbavý úsmev: poh ad na zadnú as  domu odha uje 
nezvy ajne tvarovaný profil poschodia so štrbinou terasy.
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