Vieta: Otava, Ontarijas, Kanada
Realizacija: 2007–2009 m.

Pirmas aukštas

Dizainas: Paulas duBelletas Karioukas
(vadovas);
Chrisas Davisas (vyr. dizaino patarėjas);
Susan Gardiner (vyr. dizaino patarėja);
Cedricas Boulet’as (dizaino patarėjas);
Josee Labelle (dizaino patarėja);
Matthew Lahey (dizaino patarėjas);
Toddas Duckworthas (dizaino patarėjas).
Pagrindinis rangovas: „G. M. French
Construction“ (Patas Lambertas)
Struktūrinė inžinerinė dalis:
„Leibe Engineering“ (Jamesas Diamondas)
Fotografijos:
„Photolux Studios“ (Christianas Lalonde’as)
Apšvietimo dizainas:
„Gabriel-Mackinnon“ (Philipas Gabrielis)
Medžio darbai:
„Gruber“ (Robertas Gruberis)

AIDO
namas
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Užduotis: Suvienyti aštuoniasdešimt ketverius metus istorijos, integruojant šiuolaikinę, atvirą
bei funkcionalią gyvenamąją erdvę į 1924 metų
palikimą, žvelgiantį į Rido kanalą.
Projektinis iššūkis: Šios renovacijos atskaitos tašku tapo kuklus ir konservatyvus, prastos
būklės namas su mažais langais ir tamsiomis interjero erdvėmis, kuriame kambariai atskirti vienas
nuo kito. Tai būdingi tuo laikotarpiu, kai privatumas
buvo kultūrinis prioritetas, pastatytų namų bruožai.
Siekiant atsikratyti tuometinės senamadiškos
visuomenės idealų, originalus kambarių išdėstymas
paskatino pertvarkyti erdves atskiriant gyvenamąsias
ir darbines patalpas.
Nors užsakovas pageidavo, kad atnaujinta erdvė
būtų tinkama darbinei veiklai (tuo pačiu išlaikant
aiškias ribas nuo šeimos gyvenimo), dar vienas
svarbus uždavinys buvo sukurti šiuolaikišką, šviesią
erdvę, kad ir nedidelę, bet vizualiai erdvią ir vientisą
su kitomis patalpomis.

Antras aukštas

Trečias aukštas

Užsakovų pateiktas gyvenimo namuose darbo dienomis tvarkaraštis:

Žmogus 1
Naujoji medija (skaitmeninė)

Laikas

Veikla

Laiko paskirstymas

7:00–7:45

Dušas / vonia

45 min. (14 %)

7:45–8:05

Rengimasis

20 min. (6 %)

8:05–8:30

Pusryčiai

25 min. (8 %)

12:00–13:00

Priešpiečiai

60 min. (18 %)

18:30–19:00

Mankšta

30 min. (9 %)

19:00–19:45

Maisto ruoša

45 min. (14 %)

19:45–20:30

Vakarienė

45 min. (14 %)

20:30–21:30

Skaitymas / televizija

60 min. (18 %)

21:45–7:00

Miegas

550 min.

Biuras

540 min.

Išvada: Miegamasis turi būti labia patogus bei tylus. Virtuvė ir valgomasis yra vietos,
kuriose praleidžiama daugiausiai laiko dienos metu.Gyvenamasis kambarys skirtas
skaitymui, televizoriaus žiūrėjimui ir galbūt atpalaiduojančiam vaizdui.Vonios kambarys ir
spinta darbo dienomis beveik tokie pat svarbūs kaip gyvenamasis kambarys.
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Projektiniai sprendimai:

Aidas: daiktavardis; „Pritariantis arba identiškas
atsakas į išraišką; atsiliekantis veiksmo pėdsakas“
Labai nežymus namo pakeitimas, lyginant su
originalia jo konstrukcija, buvo ne tik vertybė, bet ir
iššūkis, suteikiantis laisvę dizainui. Namo plotas nedidelis – apytiksliai 200 m2. Dėl to buvo neįmanoma
suplanuoti lofto tipo erdvės apatiniame aukšte, kuri
tuo pačiu metu būtų ir atvira, ir atskirtų darbo bei
gyvenamąją erdves, – ko reikalavo užsakovas. Taip
namo idėja buvo peržvelgta numatant vertikalų loftą
– atvirą, keturių aukštų tūrį, besitęsiantį nuo rūsio iki
naujojo stogo lubų. Naujas pagrindinis aukštas ir
buvęs rūsys yra atviri vienas kitam per plačius laiptus,
kurie pabrėžia vaizdą į originalias akmenines namo
sienas. Taigi buvęs konservatyvus pagrindinis gyvenamasis aukštas, kadaise suskirstytas į keturis atskirus kambarius, dabar yra atviras ir erdvus. Svetainės
priekyje ir gale senieji maži langai buvo pakeisti dideliais, taip vizualiai praplečiant erdvę į priekinį ir galinį
kiemus, be to, pagaliau Rido kanalas tapo matomu
iš galinio kiemo – kiaurai per visą namą.

Žmogus 2
Senoji medija (knygos)

Laikas

Veikla

Laiko paskirstymas

8:00–8:45

Studijos

45 min. (6 %)

8:45–9:00

Pusryčiai

15 min. (2 %)

9:00–9:15

Dušas

15 min. (2 %)

9:15–13:00

Studijos

225 min. (28 %)

13:00–13:20

Priešpiečiai

20 min. (2 %)

13:20–14:00

Namų ruoša

40 min. (5 %)

14:00–14:30

Pasivaikščiojimas

30 min. (4 %)

14:30–18:00

Studijos

210 min. (26 %)

18:00–19:30

Mankšta

90 min. (11 %)

19:30–19:45

Pasivaikščiojimas

15 min. (2 %)

19:45–20:30

Maisto ruoša

45 min. (6 %)

20:30–21:30

Vakarienė

60 min. (7 %)

21:45–8:00

Skaitymas / televizija

615 min.

Miegas

Išvada: Studija turi būti šilta, šviesi ir aktyviausiu metu nukreipta į žmones.
Miegamasis turėtų būti labai patogus ir tylus, suteikti saugumo jausmą.
Virtuvė ir valgomasis – kambarys, kuriame praleidžiama daugiausiai laiko dienos
metu. Gyvenamasis kambarys skirtas skaitymui, televizoriaus žiūrėjimui ir galbūt
atpalaiduojančiam vaizdui.Mankštos erdvė nepriskiriama prie pagrindinių, tačiau
turi būti lengva ją pasiekti dviračiu.
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Kiti erdviniai reikalavimai buvo susiję su labai
privačiomis erdvėmis – studija, kurioje būtų galima sutalpinti keletą tūkstančių knygų, jaukų darbo kampelį
ir pagrindinį miegamąjį. Akivaizdžiai paradoksiškos
užgaidos įgyvendinimui – lofto tipo namuose turėti
tokias pat privačias erdves, kaip ir buvusiame konservatyviame name, – miegamasis, darbo kampelis
bei biblioteka suprojektuoti kaip atskiri tūriai, pakabinti didesniame keturių aukštų tūryje. Kadangi
šie tūriai tarytum aukštai plūduriuoja tuščiame buvusio namo kiaute, tai suteikia jiems norimą vizualų
privatumą, atskiria nuo žemiau esančios svetainės
ir gatvės (neįskaitant dalies su vitrinų langais). Nors
erdvės ir mažos, jos yra šviesios ir erdvios bei atrodo
didelės dėl vizualinio susisiekimo su langais ir kitomis
namų interjero erdvėmis.
Labiausiai privačios erdvės (spintos, vonios kambariai bei laiptai) perplanuotame name suprojektuotos ties pietine namo siena. Viršuje miegamojo
blokas išsikišęs nuo priekinio fasado kiemo link ir
taip pat atrodo lyg atskiras, kabantis ore tūris, be
to, suteikia stogelį virš įėjimo. Tokiu būdu buvusio
senamadiško namo pastogė perdaryta taip, kad
tiektų šviesą bei vaizdus, kurie senajame name buvo
nematomi, o dėl tūrio pozicijos aukščio atžvilgiu tai
daroma neprarandant privatumo. Žvelgiant į pradinį
klientų poreikį, ši renovacija prabėgančio laikotarpio
vertybėms suteikė dabartinio laikotarpio balsą.

Vidinės erdvės:

Sandėlys
Pagrindinis
miegamasis
Vonios kambarys
Miegamasis
Valgomasis
Svetainė
Įėjimas

1
Išorinė erdvė:
Pagrindinis miegamasis
Vidinės erdvės:
Studija
Poilsio zona
Biblioteka

Nauja plieninė struktūrinė
konstrukcija, sutvirtinanti
senojo pastato fasadą
Gyvenamoji erdvė

2
Šuo
Senoji medija (knygos)

Laikas

Veikla

Laiko paskirstymas

6:30–7:00

Tylus ir viltingas stebėjimas

30 min. (2 %)

7:00–8:00

Rąžymasis / dėmesio prašymas

15 min. (1 %)

8:00–8:01

Pusryčiai

1 min.

8:01–9:00

Gamtiniai reikalai

59 min. (4 %)

Išorinė erdvė:
Pagrindinis miegamasis
Gyvenamoji erdvė

9:00–12:00

Spoksojimas į voveres

180 min. (12 %)

12:00–15:00

Popietės miegas

180 min. (12 %)

15:00–15:15

Rąžymasis / žiovavimas

15 min. (1 %)

15:15–16:00

Gamtiniai reikalai

45 min. (3 %)

16:00–19:30

Pavakarių miegas

210 min. (15 %)

Studija

19:30–19:31

Vakarienė

1 min.

Poilsio zona
Biblioteka

19:31–20:30

Dėmesio reikalavimas

59 min.(4 %)

20:30–21:00

Išvedimas pasivaikščioti

30 min. (2 %)

21:00–6:30

Miegas

570 min.

Išvada: Visos interjero erdvės turi būti tinkamo dydžio šuns guoliui. Visos interjero erdvės turi
užtikrinti nepriekaištingo stebėjimo galimybę. Kieme turi būti daug medžių, taip pat pageidaujamas
hidrantas.

2010: 04

34

Vidinės erdvės:

3

1, Pirminė patalpų struktūra.
2,3. Rekonstrukcijos struktūra.

