Uliční tančírna
MONTREAL, KANADA

Architekt Jean Verville zvítězil v soutěži Montrealského muzea výtvarných umění zaměřené na
rozvoj veřejného prostoru v ulici Museum Avenue.
Elegantně a zároveň vtipně pojatá instalace velkoplošného Tanečního parketu pod širým nebem
vyzývá k projevení se pohybem. Taneční parket
vítá před Montrealským muzeem umělce všeho
druhu – profesionální tanečníky, i ty, kteří si pouze
chtějí vychutnat čirou radost z pohybu. Na ploše
Tanečního parketu bychom napočítali více než pět
tisíc otisků bot, které vytvářejí zlatou mozaiku.
Originální elementárnost koncepce sleduje určitý
chaos pohybujícího se davu a podporuje kolemjdoucí v jejich přirozenosti. Architektovi Jeanu
Vervillovi se podařilo přetvořit rušnou městskou
křižovatku ve svéráznou pěší zónu interaktivně
oživující veřejný prostor.
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: V2COM
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Kanadská pohádka
JEAN VERVILLE Zasazen v zátiší jedlového
lesa, představuje FAHOUSE úžasnou budovu,
která vypadá, jako by se vynořila z pohádky.
QUEBEC, KANADA TEXT: MARIE URBANCOVÁ, FOTO: MAXIME BROUILLET
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Architekt Jean Verville využívá kontrastu mezi neprůhledností a světlem.
Podařilo se mu tak vytvořit iluzi, že se
v lese tyčí dva obří jehličnany. Snový
aspekt architektonického návrhu se
tak ještě více zintenzivňuje. Základní řešení vychází z archetypu domu
a promítá se do dvou prolínajících se
objektů se strmými sedlovými střechami.

Půdorys 1. NP
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Dvě siluety
Dům byl navržen pro mladou rodinu se
dvěma dětmi. Architekt s budoucími
obyvateli lesního „domečku“ úzce spolupracoval a snažil se do své práce promítnout jak požadavky rodičů, tak dětskou
hravost. Tento osobní přístup nakonec
vyústil v projekt, který rodině umožní
zakoušet zcela jiný způsob života, než
na jaký byli až doposud zvyklí. Po celou
dobu výstavby s architektem a rodinou

úzce spolupracovala také realizační firma, takže výsledek je zajímavý nejen
svou koncepcí, ale i kvalitním provedením do posledního detailu. Jak již bylo
zmíněno, stavbu tvoří dvě navzájem se
prostupující hmoty objektů. Na pozemku jsou orientovány tak, aby zdůraznily
jeho protáhlý tvar svažující se k jezeru.
Před návštěvníkem se nejprve zpoza
stromů vynoří dvě tmavé trojúhelníkové
siluety štítů, které jako by byly součástí

Půdorys 2. NP
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lesa. Budete-li pokračovat dál podél
temné boční stěny bez oken, uvítá vás na
konci pohádku evokující světýlko. Terasa
s prosklenou stěnou a impozantní konzolou střešní konstrukce propojuje interiér
s exteriérem a v noci září do lesní tmy.
Kouzlo lesa
Obytný prostor v přízemí má prosklené stěny, které odlehčují těžkou hmotu
tmavých stěn, současně boří hranice

mezi architekturou a krajinou. Příjemný interiér zve kolemjdoucí dovnitř,
aby vstoupili a v poklidu si vychutnali
kouzlo místa. Dům je rozdělen na dvě
hmoty nejen z estetických, ale také
funkčních důvodů. Část, která je zasazena hlouběji do kouzelného lesního
prostředí, je určena dětem. Dominantním prvkem interiéru je zde velká
palanda ve vzdušném prostoru, jako
stvořeném pro dětské hry. K útulnosti

všech interiérů přispívá jeho provedení ze dřeva v přírodních odstínech,
kombinovaného s barevnými plochami.
Z dětské části vede jen několik schodů do
rodičovských prostor, které jsou koncipovány jako včelí úl. Jednotlivé místnosti
jsou zde na sebe navrstveny jako buňky
včelího obydlí. Zajímavé řešení pak představuje také zrcadlové umístění ložnice
a koupelny v proskleném štítu, které tak
působí jako zavěšeny mezi nebem a zemí.

Hnízdo
V horním patře je prostor domu prosvětlen bílou barvou a ponechán volný
pro fantazii dětských her. Mohou se
sem ukrýt do bezpečí, jako do ptačího hnízda na vrcholu stromů. Tvorba
Jeana Vervilla se bezesporu vymyká
hlavnímu proudu architektury. Své
vize se snaží předávat také studentům
na Fakultě architektury Quebecké
univerzity v Montrealu.
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