


inspirație internațională

Casa ideală: elegantă, 
Contemporană, Caldă 

inspirație internațională

detalii care contează
amplasare: potton (QuebeC, Canada)
TIPUL LOCUInŢEI: vilă
NiVelUri: 2
nUMĂR CAMERE: 3
SUPRAFAŢĂ TEREn: 360 mp
AnUL COnSTRUIRII/FInALIZĂRII: 2018
PROIECT ARHITECTURĂ: paul FauCher – espaCe vital arChiteCture

având la dispoziție un buget limitat și soliCitându-li-se 
optimizarea designului şi limitarea mărimii înCăperilor, arhiteCţii 
de la espaCe vital au realizat un proieCt elegant, Contemporan 
şi Cald, desChis Către împrejurimi, Care le oFeră beneFiCiarilor o 
soluţie ideală şi liniştită în weekenduri, preCum şi atunCi Când 

vor ieși la pensie. 
TexT: Ion DIamanDI / FoTo: STéphane LemIre

septembrie 2019 Casa Mea 35 34 Casa Mea septembrie 2019



36 Casa Mea septembrie 2019 septembrie 2019 Casa Mea 37 

inspirație internațională

Amplasată pe o pantă abruptă, în 
apropierea unui vârf de stâncă, 
reşedinţa contemporană din 
township of potton (Canada) 

creează un contrast puternic, precum şi 
o dualitate între zonele opace ascunse 
vederii şi cele de locuit scăldate în lumină. 
proprietatea reprezintă locul ideal pentru 
a evada din viaţa agitată a oraşului, pentru 
reîncărcarea cu energie a bateriilor şi 
pentru împrospătarea resurselor. 
aflată în proximitatea staţiunii de schi 
Owl’s Head, casa este locaţia ideală pentru 
proprietari, un cuplu mai în vârstă ce trăieşte 
în montreal. aceştia și-au dorit o locuință 
lângă munte şi lac, pentru a se putea bucura 
de activităţile montane specifice sezonului 
rece, precum şi de plimbările cu barca în 
timpul lunilor calde. De asemenea, au solicitat 
o casă suficient de mare pentru a găzdui 
familia şi prietenii și și-au exprimat dorința 
ca ei să locuiască la unul dintre etaje.
Când arhitecţii de la espace Vital au 
vizitat locaţia, au realizat că provocarea 
o reprezenta găsirea unei soluţii 
adecvate pentru un spaţiu foarte îngust, 
limitat de stânca muntelui şi şosea.

Pereţii din cărămidă dublă au fost izolaţi 

şi zugrăviţi cu o vopsea texturată. Spre stradă, 

proprietatea este  

delimitată pe o mică porţiune  

de un gard scund, care are şi rol estetic.

caSa este o reprezentare perfectă a stilului 

arhitectural espace Vital, având un design minimalist, 

echilibrat de căldură şi de o spectaculoasă 

formă de acoperiş aerian, ca o ieşitură.
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„terenul pe care urma să edificăm 
casa nu era prea mare. De aceea, 
chiar dacă şoseaua nu era foarte 
aglomerată, am dorit să realizăm 
spre şosea o curbură din piatră 
naturală, cu scopul de a maximiza 
intimitatea şi de a crea senzaţia de 
descoperire atunci când te apropii 
de locuință”, spune paul Faucher, 
arhitect şi asociat al espace Vital. 
Conceptul ales s-a bazat pe realizarea 
a două faţade: una spre şosea, care 
este complet opacă, închisă, și alta în 
contact cu natura, total transparentă. 

„Am dorit ca și casa noastră 
să aibă un cub de sticlă, aşa 
cum am văzut la proiectele 
Espace Vital, care să atârne 

printre copaci şi să ne 
permită să ne bucurăm de 

împrejurimi.”

soluţia de abordare a proiectului 
maximizează efectul de cocoon, dorit în 
mod special de către proprietari. astfel, 

partea dinspre şosea oferă un loc de garaj 
închis şi limitat, în timp ce partea principală 
a clădirii sporeşte efectul de surpriză. 
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un decor minimaliSt, dar elegant, cu canapele confortabile 

şi şezlonguri, găsim în livingul de la parter care, datorită 

deschiderilor vitrate extrem de largi, de la podea până la tavan, 

oferă o privelişte excepţională către pădure şi munte.

deşi SPaţiul de la Parter a fost 

imaginat pentru folosinţa proprietarilor, 

totuşi bucătăria generoasă, precum şi 

diningul au fost proiectate pentru reuniunea 

întregii familii şi a invitaţilor. masa de 

dining este tot din lemn masiv, la ea 

putând mânca 6 sau chiar 8 persoane.

La intrare, un vestibul foarte larg 
nu permite imediat aprecierea 
designului. numai atunci când 
se intră în spaţiul livingului de la 
nivelul principal, se „descoperă” 
pe de-a întregul priveliştea 
extrem de spectaculoasă spre 
pădure, munte şi lac. Dat fiind 
faptul că locaţia este în Canada, 
unde sezonul rece durează 
mult, iar temperaturile sunt 
foarte scăzute, din living nu 
putea să lipsească şemineul. 
acesta, alături de prezenţa 
masivă a lemnului natural, 
aduce un plus important în 
ceea ce priveşte căldura casei.

Confortul din living, decorul interior bazat pe 
mult lemn natural, şemineul şi splendidele 
privelişti ce pot fi admirate prin ferestrele 
imense reprezintă atuurile principale ale casei.
La pensionare, proprietarii intenţionează 
să se mute definitiv aici şi să aibă acces 
facil în întreg spaţiul de la parter, unde 
se găseşte și dormitorul principal.  
espace Vital a imaginat o construcție care 
valorifică la maximum avantajele locaţiei şi 
care le permite proprietarilor să ocupe întregul 
nivel de la intrare. aici se află livingul, diningul 
şi bucătăria, configurate într-un open-space, 
precum şi dormitorul principal care, la rândul 
său, include dulapuri în perete şi un mic cabinet 
de baie. toate aceste încăperi de la parter au 
deschideri vitrate imense, din podea până în tavan. 
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nivelul de jos are două camere de 
oaspeţi, o baie de dimensiuni generoase, 
un living şi o sală de sport.
La interior, ca şi la exterior, a fost 
folosit lemnul, cu scopul de a aduce 
căldură, care să contrabalanseze 
designul interior axat pe linii drepte. 
La interior, circulaţia este fluidă, iar spaţiile 
sunt optimizate. În acest scop, s-a evitat 

amenajarea unor coridoare lungi.
„pentru placări am ales lemnul de cedru roşu 
prepătat, pentru a reduce mentenanţa şi 
pentru a maximiza durabilitatea. La interior, 
lemnul a fost folosit ca accent. De asemenea, 
acesta se regăsește la tavan, la terasă şi la 
camera exterioară”, spune paul Faucher.
În toate încăperile – inclusiv în băi şi în 
dormitor –, priveliştea îţi taie răsuflarea.

În urma unei Proiectări 

judicioaSe, băile beneficiază 

atât de cadă, cât şi de cabină de 

duş. şi aceste încăperi dispun 

de deschideri vitrate foarte 

largi, ce oferă posibilitatea 

contactului permanent cu 

natura înconjurătoare.

În toată caSa, inclusiv la nivelul de jos, unde încăperile au dimensiuni 

mai mici, în pereţi sunt încastrate numeroase dulapuri, cu scopul 

de a mări confortul şi de a lăsa spaţiul mai liber. la nivelul de jos, 

dormitoarele au primit perdele şi draperii, pentru protecţie vizuală.

Clienţii au fost seduşi de designul casei și în special de „baia 
suspendată“, care semăna cu un observator şi care se afla în 
portofoliul espace Vital. Ca atare, şi-au dorit-o şi în casa lor. 
acest „cub” a fost anexat livingului şi, împreună cu o fereastră 
imensă, oferă senzaţia de plutire din interior spre exterior.
pentru a proteja încăperea de soarele direct, o ieşitură 
lungă a acoperişului a fost creată spre sud şi vest. acest 
element arhitectural oferă clădirii un look dinamic, 
distinct, dar şi umbră. De asemenea, pentru asigurarea 
confortului termic la interior atât în timpul iernii, cât şi în 
sezonul cald, s-au folosit ferestre largi, cu trei camere.

MaTeRIaL ReaLIZaT CU spRIjInUL 
V2COm


