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I  ArchitektūrA 

naujos 
kartos 
daugiaButis
PROJEKTO AUTORIAI: aDhOc

VIETA: monrealis, Kanada

ĮGYVENDINTA: 2017 m.

PlOTAs: 669 m²

nUOTRAUKOs: adrieno Williamso

TEKsTAs: Gintautės Kisieliūtės
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Daugiabučių tema yra aktuali bei 
neišsemiama – daugelis norinčiųjų 
gyventi mieste renkasi būtent tokį 
būstą. Nekilnojamojo turto rinka 
plati, todėl architektų darbu tapo ne 
tik pasiūlyti standartinius variantus, 
tačiau ir pateikti detalią projekto 
viziją, argumentuojančią tam tikro 
tipo žmones apsigyventi būtent ten. 
Vieniems svarbu vieta, kitiems – 
buto plotas, pastato ar kvartalo 
ypatumai, tvarumas, ekologišku-
mas. Architektų komanda ADHOC 
didžiuojasi galėdama pristatyti 

naująjį, šiemet užbaigtą projektą „La 
Géode“, pasižymintį intymumu bei 
palankumu tiek vietos bendruome-
nei, tiek aplinkai.

Daugiabutis suprojektuotas de la 
Roche gatvėje, itin gyvybingoje Le 
Plateau Mont-Royal kaimynystėje, 
pulsuojančioje miestietišku ritmu. 
Prieš pradėdami kūrybinius darbus, 
architektai susipažino su esama 
padėtimi, aptarė, kokiems žmo-
nėms galėtų būti skirtas šis rajonas. 
Šiuolaikiškame daugiabutyje telpa 
tik penkis butai, taigi buvo privalu 
suformuoti labai tikslų būsimų 
gyventojų įvaizdį. Turint omenyje 
vietovės dinamiškumą, nutarta, 
jog daugiabutis privalo atspindėti  
jaunų specialistų energiją, dar-
nios šeimos vertybes ir porų norą 
patogiai gyventi. Projekto autoriai 
siekė, kad pastatas ir jo gyventojai 
natūraliai įsilietų į rajono ritmą, 
o ne išsiskirtų iš jo tarsi naujokai. 
Kitas siekis buvo sukurti itin jaukią, 

žaliuojančią aplinką, skatinančią 
jaunas šeimas nepalikti miesto ir 
neišsikelti į užmiestį, o puoselėti 
savo nediduką sodą.

Stengdamiesi pateisinti susi-
kurtą įvaizdį, ADHOC architektai 
rūpinosi ne tik pastatu, bet ir 
vidiniu kiemu, tapusiu neatsiejama 
projekto dalimi. Būtent dėl jo buvo 
suprojektuotas mažesnio tūrio 
pastatas, turintis itin didelę vertę 
dėl suformuotos erdvės. Ji suteikė 
daugiabučiui išskirtinumo bei svarią 
priežastį, kodėl šioje vietoje mieliau 
gyventi nei kitose. Vietos potencialą 
ryškiai sustiprinęs žaliasis sodas 
leido organiškai sujungti privačias 
bei viešąsias erdves, taip pat tarsi 
padėjo perteikti šiuolaikišką žmonių 
požiūrį į civilizacijos bei gamtos 
darnos svarbą. Visa koncepcija buvo 
pagrįsta ir įkvėpta žeodos (pranc. 
geode) – mineralinio kūno, kurio 
ertmėje randami suaugę kristalai. 
Norėta sukurti gyvenamąją vietą, 
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kurios, iš pažiūros, kuklus fasadas 
slėptų kai ką ypatingo bei bran-
gaus – gamtos lobyną, galimybę 
džiaugtis žaluma viduryje miesto. 

Daugiabutis iš išorės atrodo itin 
nuosaikiai, kukliai. Ažūrinės plytos 
šalia langų užsimena, jog pastatas 
turi savotiškos paslapties, o tai dar 
labiau pabrėžia arkos, vedančios į 
vidinį kiemą, apvadai, dengti blizgio-
mis trikampėmis plytelėmis, paga-
mintomis iš metalo. Balti ir mirgu-
liuojantys paviršiai, komponuojami 
ant vidiniame kieme regimo fasado, 
susilieja su dangumi ir atspindi 
kristalinį žvilgesį primenančią saulės 
šviesą. Architektūrinė stilistika 
buvo apgalvota iki detalių – plytinis 
fasadas padėjo pastatui pritapti prie 
rajono, o modernus vidinis kiemas 
su žaliuoju sodu suteikė išskirti-
numo. 

Kadangi daugiabutis nedidelis, 
siekta panaudoti visą įmanomą 
erdvę, todėl rūsyje taip pat įrengtos 
dviaukščių butų patalpos. Norint, 
jog žemiausias lygmuo taip pat būtų 
užlietas natūralia šviesa, aukštes-
niojo aukšto grindyse buvo iškirsti 
langai: jie padėjo sukurti jaukią rūsio 
atmosferą. Rūsio lygyje įtaisyti balko-
nai skaidriais stogais – ypač privačios 
ir jaukios oazės. Butuose, nukreip-
tuose į gatvės pusę, įrengti jaukūs, 
įgilinti balkonai su stogu. Moderni 
laiptinė, patogus bendrų patalpų 
išdėstymas ir labiau privatų namą 
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primenanti aplinka skatina ne vengti 
kaimynų, o su jais bičiuliautis. Maža 
bendruomenė gali drąsiai susiburti 
ir vidiniame kieme rengti malonius 
pasisėdėjimus. Butų interjeras pasi-
žymi šviesa, erdvumu, modernumu. 
Neapkrautos patalpos, lengvos 
formos, mediena ir natūralūs žemės 
tonai sukuria malonią, švarią aplinką, 
kurioje patogu gyventi jaunoms 
šeimoms ir poroms. 

Ekologiškumo strategija bei gam-
tos išteklių naudojimas – tai savy-
bės, atspindinčios projekto ambici-
jas bei siekį tapti kuo inovatyvesniu 
pastatu. Būtent šie tikslai greitu 
metu pažymės tokią architektūrą 
kaip pirmojo Kanados daugiabučio, 
turinčio LEED v4 sertifikatą. Vidinis 
kiemas suteikia galimybę saulės 
šviesa aprūpinti visas patalpas, o 
energiją taupančios apdailos bei 

statybinės medžiagos leidžia taupiai 
naudoti gamtos išteklius. Akustinės 
savybės ir augalija, kerojanti už 
langų, – tai aplinką tausojančios 
ideologijos dalis. Suformuoti šešė-
liai, kaip ir tikslingas saulės šviesos 
nukreipimas į tam tikras patalpas, 
leido sukurti puikų mikroklimatą, 
tinkamą sveikai gyventi ir auginti 
vaikus. 

Daugiabučio „La Géode“ 
projektu studija ADHOC siekė 
pademonstruoti per daugelį metų 
sukauptą žmonijos patirtį, techno-
logines naujoves ir atradimus, savo 
pavyzdžiu parodyti, kaip svarbu 
rūpintis kiekviena detale, kūrybiškai 
mąstyti ir ieškoti pačių geriausių 
sprendimų. Tik tokie sprendimai, o 
ne nuolaidūs kompromisai, leidžia 
mūsų kartai tapti geresne nei anks-
tesnioji.



50     I   2018: 1 (104) 

I  Interjeras 

PROJEKTO AUTORIAI: mOnOlOkO Design (maxim Kashin)

VIETA: masKVa, rusija

ĮGYVENDINTA: 2017 m.

PlOTAs: 60 m²

nUOTRAUKOs: dmitrijaus ChebanenKoVo

TEKsTAs: Gintautės Kisieliūtės

Šiuolaikinė rusija stebina savo kultūriniu savitumu. Nors važiuojant link 
Maskvos vis dar vyrauja akiai mielas gamtovaizdis, sąmonėje giliai įsišaknijęs 
prabangus, dažnai beskonis, Rusijos sostinės įvaizdis mums labiau asocijuojasi 
su klasikiniu prašmatnumu, ištaigą simbolizuojančiu interjeru bei ekstravagan-
cija. Nedidelis dviejų kambarių butas, kurį įrengė architektas Maksimas Kašinas 
(Maxim Kashin), laužo šiuos stereotipus ir pristato šiuolaikišką, protingai supla-
nuotą būstą.

Pagrindinė projekto idėja buvo išryškinti pro langus atsiveriantį vaizdą, taigi 
nemenkas dėmesys skirtas patalpų, zonų ir baldų išdėstymui. Kadangi butas 
nedidelis, stengtasi kurti erdves atsižvelgiant į gyventojų poreikius, o reikalingą 
plotą formuoti nebijant netaisyklingų formų, įstrižų plokštumų. Toks originalus 
požiūris leido sukurti unikalų būstą, kuriame pakanka vietos viskam, ko buvo 
pageidauta, o vaizdas į parką ir irklavimo baseiną leidžia pailsėti akims ir atsiri-
boti nuo skubančio miesto ritmo.

Interjere kaip dekoro priemonė buvo gausiai naudojamas stiklas bei vei-
drodžiai. Taip netaisyklingų formų atspindžiai optiškai dar labiau išplėtė būsto 
plotą ir išskyrė zonas. Ten, kur nėra stiklo, pritaikytos moduliais suskaidytos 
baldinės plokštės: modulinės detalės atrodo tarsi baldų durelės. Jos priverčia 
tikėti, jog tai ne tik sienos dekoras, bet ir gili daiktų talpykla. Geometrija bei 
veidrodžių ar stiklo atspindžiai – kruopščiai apgalvota optinė iliuzija, padedanti 
sukurti tiek estetinį, tiek erdvinį buto įvaizdį.

Interjero stilistika galėtų būti apibūdinama kaip funkcionalus minimalizmas. 
Visi baldai buvo kruopščiai parinkti, atsižvelgiant į patalpos formą, dydį, netgi 
apšvietimą. Projekto autorius nenorėjo suskaidyti erdvių skirtingomis nuotai-
komis – siekė viską sujungti, taigi visame bute dominuoja balta spalva, papil-
dyta šviesios medienos tekstūra, baltu marmuru bei spindinčiais veidrodžio ir 
stiklo paviršiais. Vienas pagrindinių tikslų buvo suprojektuoti šiai vietai idealiai 
tinkančius baldus: tiek estetiniu, tiek funkciniu požiūriu. Didelis dėmesys buvo 
skirtas nestandartiniams sprendimams: jie padėjo sutaupyti vietos ir leido 
neatsisakyti talpių ar nebūtinų, tačiau praktiškų baldų, kaip antai rašomojo 
stalo ar daugybės lentynų.

kompakTiškas 
buTas
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DIZAINO KELIONĖS   i   
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Vos įžengus į butą, pasitinka trys įstrižos spintos durys, leidusios suformuoti 
didesnio gylio baldą. Bute taip pat pavyko įrengti atskirą sandėliuką-drabužinę, 
kurioje telpa daug daiktų, taigi visų akims atviros erdvės liko neapkrautos. 
Nors buto kvadratūra nedidelė, pavyko išskirti pakankamai vietos virtuvei su 
valgomojo ir svetainės zona: kai norisi privatumo, gelbsti slankiosios durys. 
Laisvalaikio patalpas nuo poilsio erdvės skiria talpia spinta bei lentyna įrėmin-
tas koridorius. Pro jį patenkama į vonios kambarį ir miegamąjį. Vonia atrodo 
itin erdvi – balta spalva, vientisa marmuro apdaila ir didžiulės veidrodinės 
plokštumos vizualiai ją smarkiai išplėtė. Miegamasis taip pat neankštas, jame 
telpa visa, ko reikia: didžiulė lova aukštu atlošu, naktiniai staliukai bei kambario 
akcentu tapusi sieninė spinta-darbo stalas-lentyna. Daug kur vyrauja lygios, 
nebent tekstūra išsiskiriančios plokštumos, todėl miegamajame patiestas ilgo 
plauko kilimas labai kontrastuoja švariame, minimalistiškame interjere. 

Bute vyrauja švarios formos, subtili spalvų, tekstūrų gama. Ko gero, deko-
ratyviausia zona, kaip reta, tapo virtuvė. Jai autorius norėjo skirti daugiau jau-
kumo – galbūt todėl, jog ši patalpa – moteriška teritorija. Būtent dėl šios prie-
žasties čia atsirado plastiškų, elegantiškų linijų – išskirtinio dizaino kėdės bei 
valgomojo stalas lenktomis kojomis. Pakabinamųjų virtuvės spintelių fasadai 
dekoruoti veidrodinėmis durelėmis, suteikiančiomis be galo daug tūrio, mat jos 
atspindi tiek priešais esančią patalpą, tiek pro langus atsiveriantį vaizdą. 

Maskvoje esantis butas – tai puikus moderniai minimalistinio, kompaktiško 
būsto pavyzdys, iš kurio galima pasimokyti, kaip išmoningai išdėstyti patalpas 
bei baldus ir išsaugoti pakankamo ploto kambarius. Erdvumo įspūdžiui susti-
printi naudojamos kelios pagrindinės apdailos medžiagos moko saiko, o baldų 
kiekis – suvokimo, ko iš tiesų reikia ir ko galima atsisakyti. Šis projektas taip 
pat puikiai parodo, kaip švariai atrodo erdvės, kai baldai suprojektuoti būtent 
joms. Pagal užsakymą projektuojamų korpusinių baldų privalumas – estetiškai 
patrauklus, iki paskutinio centimetro panaudotas kiekvienas interjero kam-
pelis, o apdailai pasirinktos plokštumos tobulai dera viena su kita ir suteikia 
užbaigtumo įspūdį. Maksimas Kašinas šauniai susitvarkė su užduotimi sukurti 
minimalistinį interjerą ir priminė, jog ne visi stereotipai paremti teisybe. 
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