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eną savo sumanymą – suteikti
romantikams galimybę pagyventi medyje – įgyvendino italas Renzo Stucchi, kartu su architekto
A. Laurens‘o kolegomis sukonstravęs
namelį medyje. Italijos Viterbo provincijoje, toli nuo civilizacijos, tarp
dviejų šimtamečių pajūrio pušų įrengtas būstas „Black cabin“ (išvertus iš
anglų k. – juodoji trobelė) – ypatinga
svajonės apie namelį medyje versija.
Jo interjerą sukūrė žymi italų dizainerė Claudia Pelizzari.
Kaimo turizmu besiverčiantis užsakovas į 8 metrų aukštį iškėlė net 87 kv.
metrų ploto namą su terasa. Šis kybantis būstas – tai liukso klasės apartamentai atvykstantiems svečiams.
Tai ne pirmas R. Stucchi įrengtas
namelis medyje. 2005 metais jo ir
architekto A. Laurens‘o tandemas
į medį įkėlė pirmąjį namelį „Suite
Bleue“. Didelė šios idėjos sėkmė
paskatino ir antrojo – didesniojo
namelio atsiradimą.

Daiva NICCOLINI
Giorgio Baroni nuotr.

Dizainerės Claudijos Pelizzari
sukurtas stiklinis pusryčių stalelis
su pušų rąstų kojele.

Daugiau nei 350
neįprastų namelių.
Tiek ne vienos
romantiškos
sielos asmenybės
svajone esančių
savo darbų
į medžius
Europoje, JAV
ir net Rusijoje
įkėlė architektas
Alainas
Laurens‘as kartu
su projektuotoju
Danieliu Dufouru.

Claudia Pelizzari – viena žinomų italų interjero dizainerių, kurios projektai yra įgyvendinti ne tik Italijoje, bet
ir Prancūzijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje. Plataus
profilio kūrybinga menininkė projektuoja ir bendroves
konsultuoja stiliaus bei dizaino klausimais. Apie išskirtinius dizainerės darbus rašo tokie žurnalai kaip „ELLE
Decoration“, „Archilovers“, „AD Intérieurs“ ir kiti.

Viena terasos baliustrados dalis yra
stiklinė, kad būtų galima nevaržomai
gėrėtis gamta.

Namelis medyje – šimtamečių pušų
bei levandų laukų apsuptyje.

Karkasinis namelis su vienašlaičiu
stogu iš išorės apdailintas amerikinio
raudonojo kedro mediena. Visa namo konstrukcija remiasi į keturias
statramsčių grupes, kurias tarpusavyje dar sutvirtina metaliniai strypai
ir medinės sijos. Į apartamentus veda sraigtiniai laiptai. Namelyje sudėti
šiuolaikiški mediniai langai su stiklo
paketais, o vonioje (paįvairinimui) –
apskritas langas, primenantis laivo
iliuminatorių.
Beveik visas namo sienas supa didelė ir erdvi terasa. Viena jos baliustrados dalis yra stiklinė, kad būtų galima nevaržomai gėrėtis gamta, o grindyse paliktos angos, kad pušis galėtų
ir toliau augti.

„Treehouse“
Svarbiausia užduotis projektuojant namelį
medyje (angl. treehouse), pasak jo kūrėjo
Alaino Laurens‘o, – sukurti darnų santykį
su medžiu, kuriame jis bus rengiamas. Todėl
kiekvienas toks statinys yra individualus.
Pirmiausia, prieš imantis projekto, medis

(kartais keli medžiai) apžiūrimas, atliekami
reikiami matavimai, daromi eskizai.
Nuo medžio savybių labai priklauso namelio tūris ir stilius: jei medis didelis ir labai
tvirtas, jame galima įrengti net iki 90 kv.
metrų ploto namą su terasa. Neatsitiktinai
tokiai statybai dažniausiai naudojami
stiprūs medžiai: ąžuolai, bukai, didelės

pušys. Beje, atliekant projektinius skaičiavimus, atsižvelgiama ir į medžio augimo
duomenis. Pasinaudojus statramsčiais,
„Treehouse“ gali būti įkurdinami ir keliuose
medžiuose – tokiu atveju atsiranda galimybė įrengti erdvesnį namą. Jei reikia, šiuos
namelius galima apšiltinti kaip ir įprastus
pastatus.
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Namelio erdvė padalyta į dvi dalis:
vienoje įrengtas miegamasis bei poilsio zona, kitoje – higienos kambarys,
šalia kurio suprojektuota ir nedidelė darbo vieta. Šias dalis skiria juodu
skalūnu apdailinta pertvara.
Apartamentuose yra visi patogumai: įrengtas dušas, oro kondicionierius, namų kino ir modernaus
apšvietimo sistemos, kiti pažangių
technologijų dalykai, gražiai derantys su natūraliomis interjero detalėmis, pavyzdžiui, iš ekologiškos tekstilės pagaminta patalyne. Į terasą vitrininiu langu atsiveriančioje pagrindinėje erdvėje atrasta vieta ir patogiam šezlongui. Svečiams siūlomas
ekologiškas maistas, išaugintas vietos
ūkyje, bei levandų kosmetikos produktai. Ir visa tai – laukinės gamtos
apsuptyje…
Terasoje tilpo ne tik pora gultų ar
didelės dekoratyvios žvakidės, bet ir
teleskopas, suteikiantis galimybę išnaudoti šiame regione beveik visuomet giedrų naktų privalumą – grožėtis
žvaigždėtu dangumi. Kuo gi ne išsvajota romantika?
Šis namelis medyje yra taip pritaikytas prie esamo medžio struktūros, kad
didžiulė dviejų šimtų metų senumo
pušis liko visiškai nepaliesta: į medį
neįkalta nė vienos vinies... Negana to:
medis yra prižiūrimas specialistų, o
nuo žaibo jį saugo specialiai sukurtas
magnetinis laukas.

Dvigulę lovą iš abiejų pusių puošia
originalūs staleliai su medinėmis
rąstų kojelėmis. Lova dekoruota
natūralios tekstilės lovatiese.
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Modernus šezlongas pakeitė
minkštų baldų komplektą ir
sutaupė vietos.
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Konkursas
„Tendencijos 2015“

Kuris interjeras bus išrinktas geriausiu?
Kuris individualus namas Jums labiausiai patiks?
Koks kraštovaizdžio objektas paliks didžiausią įspūdį?
Interjerai, individualūs namai, įgyvendinti kraštovaizdžio projektai –
darbų atranka į konkursą „Tendencijos“ jau prasidėjo.
Kviečiame architektus ir dizainerius pristatyti savo darbus,
įgyvendintus 2014 metais.
Atverkite duris naujausioms tendencijoms.
Konkurso partneriai –
Lietuvos architektų sąjunga,
Lietuvos dizainerių sąjunga
Šalia higienos patalpos pakako
vietos ir mažytei studijai – darbo
kambariui.

Konkurso sąlygos – www.namasiras.lt
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