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Šeimos būstas 
gamtos apsuptyje

neretai architektūriniai objektai 
būna paremti tam tikru priežastin-
gumu: ar tai būtų idėjinė koncep-
cija, nuo kurios priklauso pastato 
konstrukcijos, struktūra, forma; ar 
statinio paskirtis, lemianti jo išraišką; 
ar lokacija, skatinanti prisitaikyti prie 
vietovės konteksto, o gal priešin-
gai – iš jo išsiskirti. Julijos Jamrozik ir 
Corryno Kempsterio suprojektuoto 
šeimos namo, esančio gamtos 
apsuptyje, išvaizdą lėmė būtent 
aplinka. Natūralu, jog besirenkantieji 
gyventi nuošaliau, arčiau gamtos, yra 
pasirengę prisitaikyti prie supančių 
išteklių ir ne konkuruoti su krašto-
vaizdžiu,  o įsilieti į  jo ciklą.

Pats pirmiausias žingsnis, nuo 
kurio prasidėjo būsto formavimas, – 
tai vietos galimybių, duotybių bei jų 
architektūrinės prasmės analizė. Pagal 
vėjo, saulės šviesos kryptingumą, 
landšafto reljefą, medžių išsidėstymą 
buvo sprendžiama, kokioje sklypo 
vietoje turi išdygti pastatas. Namą 
nutarta padalinti į du segmentus. 
Pirmasis – poilsio aukštas su miega-
maisiais, iš vienos pusės atsirėmęs 
į nedidelį šlaitą, labiau saugo nuo 
pašalinių akių, o antrasis aukštas – 
iškilęs aukščiau, leidžia patirti namelio 
medyje įspūdį, nes daugybė langų 
siekia medžių šakas. Pro stoglangius 
galima matyti plaukiančius debesis 
bei žvaigždėtą dangų.

Šalia šeimos namo tyvuliuoja 
ežeras. Į jį atsuktos visos pagrindinės 
erdvės, nes raibuliuojančio vandens 
vaizdas bei miškas kitapus telkinio 

Projekto autoriai: julia jamroziK, corynas Kempsteris. vieta: ontarijas, Kanada
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atskleidžia gražiausias vietos savy-
bes. Pagrindinis tėvų miegamasis, 
esantis pirmajame aukšte, atgręžtas 
į pakrantę, – pati ramiausi patalpa. 
Likusieji pirmojo aukšto kambariai 
išrikiuoti toliau nuo ežero, tad pro 
langus galima grožėtis miškų vaiz-
dais. Antrasis aukštas atrodo lyg būtų 
uždėtas ant pirmojo, nes skiriasi ne 
tik jų kryptis, bet ir apdaila. Pirmasis 
aukštas, trumpąja dalimi atsuktas į 
ežero pusę, dengtas šilumą atspin-
dinčiomis metalinėmis plokštėmis 
(jos panaudotos ir stogo apdailai), o 
antrasis – išilgai krantinės nusidrie-
kęs, medinėmis lentomis apkaltas 
korpusas kampuotu stogu atrodo lyg 
nesusijęs su žemutiniu lygmeniu.

Siekiant tausoti gamtos išteklius, 
pasirinktos itin kokybiškos, ilgaamžės 
apdailos bei statybinės medžiagos. 
Itin didelis dėmesys skirtas šviesai ir 
saulės teikiamai šilumai bei energi-

jai. Keistos formos, tarsi iškramtytas 
stogas pritaikytas į saulę atgręžtoms 
baterijoms, o kitapus jo briaunų 
įrengti stoglangiai įleidžia šviesą, 
bet ne kaitrą. Dėl tos pačios prie-
žasties palei visą ilgąją antro aukšto 
sieną įsitaisyti įgilinti langai: pro 
juos patenka gausybė šviesos net ir 
žiemą, bet kaitinanti saulė vasarą jų 
nepasiekia. Dėl išmaniai paskirsty-
tos saulės energijos namui išlaikyti 
užtenka natūralių išteklių, vanduo 
imamas tiesiai iš ežero, filtruojamas 
ir išvalomas naudojant specialią UV 
spindulių technologiją. 

Antrasis aukštas, atsirėmęs į pir-
mąjį suformuoja tarsi tiltą, po kuriuo 
galima slėptis kaitriomis vasaros 
dienomis, nes čia nuolat pavėsis. Po 
juo kabo vėjo blaškomos sūpynės. 
Šis namo lygmuo skirtas veiksmui, 
užsiėmimams, bendravimui, todėl 
į jį patenkama nuo šlaito viršaus 
takeliu, pritaikytu ir neįgaliesiems. 
Kitapus aukšto per visą ilgį įrengta 
terasa leidžia būti gryname ore net ir 
per lietų, nes aukšto sienos ir langai 
įgilinti. Daugybė stoglangių prisotina 
patalpas saulės šviesos net apniuku-
siomis dienomis, o persidengiančios 
konstrukcijos suteikia interjerui 
struktūriškumo, rimties, modernaus 
solidumo. Įdomi detalė – pertvaros 
ne iki pat lubų: dėl jų lubų elementai 
tarsi išsirikiuoja sluoksniais ir sukuria 
sustiprintą perspektyvos iliuziją.

Interjere vyrauja balta spalva. 
Būstą galima vadinti kiek steriliu, 
nes dėmesio neblaško daiktų gausa, 

smulkmeniškas dekoratyvumas, 
tačiau spalvingi akcentai ar plokš-
tumos leidžia įsivaizduoti kasdienį 
šeimos gyvenimą. Grindys išlietos 
iš betono, reikalaujančio itin mažai 
priežiūros, o daugelis sienų dengtos 
baldinėmis plokštėmis, kurios yra 
kur kas mažiau teplios nei dažytos 
sienos. Daugelis daiktų suslėpti kor-
pusiniuose balduose. Svetima akis jų 
neatpažįsta, nes durelės susilieja su 
ta pačia plokšte dengtomis pertva-
romis. Daug kur panaudota mėlyna 
spalva tampa žvilgsnį traukiančiu 
akcentu. Svetainėje suformuota 
tamsiai mėlyna žema plytų siena 
su minkštasuoliu bei šalia esančia 
krosnele tampa aukšto epicentru. 
Priešais ją – mėlynas fotelis, tų 
pačių atspalvių pufas – staliukas bei 
sofa, o aplink masyvų medinį stalą 
išrikiuotos gaiviai žydros, modernios 
stilistikos kėdės, prie kurių spalviškai 
priderinti trys dideli kabamųjų švies-
tuvų gaubtai. Žalsvai mėlyna spalva 
atsikartoja ir viename iš vonios kam-
barių, o štai kitas vonios kambarys – 
net ir jo lubos – išdažytas ir vietomis 
išklijuotas plytelėmis itin sodriai, itin 
skaisčiai geltonai, o baldai priderinti 
prie to paties tono. 

Vienas pagrindinių šio šeimos 
namo požymių – darna su kraštovaiz-
džiu. Tiek prie vietovės pritaikytas 
pastatas, tiek  harmoningą gyvenimo 
būdą atspindintis jo interjeras per-
teikia gyventojų siekį gyventi ne tik 
gražiai ir protingai, tačiau ir saikingai, 
atsižvelgiant į supančią aplinką. 
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langas į eŽerą
Projekto autoriai: yh2. vieta: kVeBekas, kanada. Įgyvendinta: 2017 m. Plotas: 140 m2

nuotraukos: Francis pelletier. tekstas: gintautės Kisieliūtės

kiekvienas miesto gyventojas 
atšilus orams norėtų turėti vietą 
gamtoje, į kurią galėtų pabėgti ir 
jaustis komfortiškai, tačiau ne visi 
gali pasigirti tokiomis erdvėmis kaip 
šio vasarnamio šeimininkai Kana-
doje. Smailiastogis kotedžas, subtiliai 
dengtas viena apdailos medžiaga – 
baltuoju kedru, darniai susilieja su 
gamta ir kartu perteikia modernią 
stilistiką, minimalistines formas. Taip 
architektūra tarsi suteikia gamtai 
pirmaplanį vaidmenį, o pati ramiai 
įsikomponuoja į apylinkes. 

Pilkšvos medienos lentomis 
apkaltas fasadas ir stogas sufor-
muoja didžiulę struktūrą, kurioje 
esminiais elementais tampa verti-
kalūs, aukščio suteikiantys langai 
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juodais rėmais. Pagrindinė svetainės 
dalis yra per du aukštus – taip erd-
vus laisvalaikio kambarys įsileidžia 
daugybę šviesos, o pro milžinišką 
langą per visą sieną galima matyti 
didžiulį gamtos paveikslą – ežerą ir 
žaliuojančią pakrantę bei medžius, 
kurie papildo interjerą sodriu kolo-
ritu, švelnėjančiu artėjant vėlyvam 
rudeniui. 

Interjere vyrauja baltas fonas, 
šviesi mediena ir tamsi tekstilė bei 
kiti grafiškumo suteikiantys elemen-
tai. Įdomumo, taip pat ritmiškumo 
suteikia sienų bei stogo konstrukci-
jos ir jas jungianti smulkių sijų eilė. 
Nestandartiniu sprendimu tapo 
šviesios medienos virtuvės baldai, 
tarsi perveriantys perdangą ir prasi-
tęsiantys antrame aukšte kaip darbo 
zonos atitvaros ar baldų karkasai. 
Toks interjero elementas ne tik 
pabrėžia vertikalias plokštumas, bet 
ir išryškina perdangos plotį. 

Akivaizdu, jog viduje vyrauja 
minimalizmo ideologija, nes tik 

keletas suformuotų nišų demons-
truoja smulkius daiktus, kaip antai 
knygas ar keramiką, o patys baldai 
atskleidžia puoselėjamas išgrynintas 
formas, saikingus tekstūrų derinius 
bei vienspalviškumą. Švarūs paviršiai 
tarsi perduoda švarių minčių siekį, 
tačiau namas anaiptol neatrodo 
nejaukus. Šilto medaus atspalvio 
mediena įlieja į aplinką harmonijos, 
balta matinė spalva sugeria šviesą, o 
tamsūs langų rėmai, valgomojo stalo 
kojos bei kampinės sofos gobelenas 
tarytum suteikia solidaus, stabilaus 
svarumo. Pilkšvas kilimas atrodo lyg 
mirguliuojantys šviesos ir tamsos 
šešėliai. Jie suteikia papildomos 
faktūros bendrai kambario kompo-
zicijai. Lakoniški šviestuvai – lyg ore 
kybančios geometrinės formos – 
skirti funkcijai atlikti, o ne papuošti. 
Pagrindinis patalpas pagyvinantis 
dekoro elementas – tai dinamiš-
kas vaizdas už lango, o vakarais, 
kai sutemsta ir gamtos panorama 
nebedžiugina, namo šerdimi tampa 

židinys, įsitaisęs priešais kampinę 
sofą, – televizoriui čia vietos nėra, 
nes siekiama pabėgti nuo informaci-
nio triukšmo.

Nepaisant to, jog šis namas – 
daugiau vasaros prieglobstis, norėta 
patogiai jaustis didelėje kompa-
nijoje, taigi pastatytas didžiulis 
aštuonvietis valgomojo stalas, taip 
pat įrengta erdvi virtuvė su baru. 
Taip maisto gaminimas tampa itin 
patogiu procesu, prie kurio gali pri-
sijungti daugiau žmonių ir puoselėti 
bendradarbiavimą. Didžiulė kampinė 
sofa leidžia suburti visus draugijon 
ne tik lauke, tačiau ir svetainėje. 
Namo šeimininkų pageidavimas – 
ne tik ramiam poilsiui vienumoje, 
bet ir gausiai šurmulingai kompa-
nijai tinkantis vasarnamis. Antrasis 
aukštas užima ne visą pirmojo 
lygmens plotą. Durys į jį ir laiptinė 
tapo atskira namo dalimi. Šitaip nuo 
garso izoliuotos laisvalaikio ir darbo 
bei poilsio patalpos leidžia džiaugtis 
ramybe visose namo dalyse. Virš 
virtuvės esančioje darbo zonoje yra 
rašomasis stalas, kelios lentynos, 
sofa bei žurnalinis staliukas – čia 
galima ne tik patogiai dirbti, bet 
ir, atsitraukus nuo kitų, paskaityti 
knygą ar stebėti verdantį gyvenimą 
apačioje, svetainėje. 

Name galima apnakvindinti iki 
12 žmonių – keturi gali miegoti 
svetainėje, yra du miegamieji su 
dvigulėmis lovomis pirmame aukšte 

bei bendra patalpa su keturiomis 
miegojimo vietomis antrajame 
aukšte. Miegamuosiuose ypač 
aiškiai atsiskleidžia minimalizmo 
koncepcija, nes čia, be lovų, yra tik 
po drabužinę, o pagrindiniu kamba-
rių akcentu išlieka tos pačios sienų 
konstrukcijos, kurios suformuoja 
nedidukes lentynėles smulkmenoms 
pasidėti. Daugiau šalia baltarėmių 
lovų baldų nėra, nes norima, jog 
poilsio neblaškytų jokios bereika-
lingos detalės, tekstūros, interjero 
elementai ar net spalvos. Antrojo 
aukšto kambaryje, kuriame įrengtos 
keturios miegojimo vietos, nėra net 
drabužinės – tiesiog po kiekvienos 
vienvietės lovos mediniu karkasu 
pakišti stalčiai, primenantys pata-
lynės dėžes, į kurias galima įsimesti 
keletą daiktų. Idėja tokia, jog viskas, 
ko reikia, – matyti pro langus, o jei 
norisi kažko tikro, skatinamas bedaik-
tis bendravimas, nes į šį vasarnamį 
ir atvykstama norint pasprukti nuo 
visa ko pertekusio miesto gyvenimo, 
todėl detalių buvo vengta.

Priešais didįjį langą į ežerą įrengta 
siaurutė terasa: ji atsirado įgilinus 
fasadinį langą. Dėl to vasaros saulė 
neplieskia pro stiklą, o terasa turi 
šiokią tokią stogo uždangą lyjant. 
Terasos grindinys išklotas storo-
mis lentelėmis tam, kad drėgmė 
grioveliais nutekėtų žemyn. Galima 
įsivaizduoti, kaip gera čia sėdėti ir 
tiesiog žiūrėti į tyvuliuojantį ežerą...




