Moder
nus
namas

Dieną ir naktį Italijos Jezolo mieste netyla pramogos. Tačiau privačių valdų
gyventojų poilsis čia, prie jūros, yra kitoks. Privatumas saugo ramybę, teikia
natūralios laiko tėkmės pojūtį, o tobuli pastatai leidžia mėgautis gyvenimu.
Tiesa, ne visur tviska vien prabanga, dauguma vilų – puikūs miesto architektūros
pavyzdžiai – sėkmingai integruoti į aplinką ir tarsi spinduliuoja harmonijos
pojūtį. Toks yra ir projektas „Jesolo Lido Pool Villa“, kuriam vadovavo Jacopo
Mascheroni. Šis darbas pelnė ne vieną apdovanojimą bei prizą.
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iškios linijos, atitinkamas horizontalių ir vertikalių
plokštumų santykis, lakoniškumas– visa tai
būdinga Viduržemio jūros pastatų architektūrinei
kalbai. „Jesolo Lido Pool Villa“ – modernus namas
Adrijos pakrantėje – vienas iš tokių pavyzdžių.
Elegantiška pastato išvaizda slepia ir visą virtinę pažangių
technologijų.
Namo konstrukcija – medinis karkasas, todėl jis buvo
pastatytas bei įrengtas per rekordiškai trumpą laiką – šešis
mėnesius. Namas turi energiškai pasyvaus namo bruožų,
fasadams panaudotos energiją taupančios medžiagos bei
technologijos, todėl pastato šildymo išlaidos beveik nulinės.
Patalpas nuo perkaitimo saugo išsikišusi plokščio stogo
konsolė, sulaikanti tiesioginius saulės spindulius. Apatinė jos
plokštuma yra kiek nuožulni, kad šaltuoju metų laiku aukštai
nepakylančios saulės šviesa, priešingai, galėtų lengviau

48 /

/ 5 / 143

patekti į patalpas. Papildomai apsaugai nuo kaitrių saulės
spindulių karštomis vasaros dienomis visose patalpose į lubas
integruotos ritininės užuolaidos, kurios lieka nematomos
tuomet, kai jų nereikia.
Vilos teritoriją, gausiai apsuptą individualių namų, siekiant
išsaugoti privatumą, juosia gana aukšta siena, kuri izoliuoja
nuo pašalinių akių, kad būtų galima nevaržomai leisti laiką,
mėgautis poilsiu ar tiesiog tinginiauti. Tokie vidaus kiemeliai
būdingi daugeliui pietinių kraštų namų valdų. Vila yra L
raidės formos, todėl stačiakampiame sklype tilpo ir nemažas
baseinas bei kelios geometrinių formų, taisyklingai karpomų
visžalių augalų zonos. Pažvelgus į namo planą, tampa aišku,
kad ribas tarp lauko ir vidaus pasistengta visiškai ištrinti. Net
grindų danga – akmens masės plytelės sklandžiai pereina iš
vidaus į lauką, tuo pačiu išdėstymo ritmu atsikartodamos ir
baseine. Taip namo erdvė gerokai prasiplečia, išeidama už

Architektas

Jacopo Mascheroni

mokslo sėmėsi Milane,
Paryžiuje bei Kalifornijoje.
Aiškių architektūrinių linijų
derinys su pažangiausiomis
technologijomis, siekiant
estetinės elegancijos,
funkcionalumo bei komforto –
toks šio italų architekto credo.
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Grindų danga –
akmens masės
plytelės sklandžiai
iš vidaus pereina
į lauką, tuo pačiu
išdėstymo ritmu
atsikartodamos
ir baseine.

jo ribų. Šį įspūdį dar labiau sustiprina
išorės ir vidaus spalvinis bei stilistinis
vientisumas. Čia pravartu būtų prisiminti
lietuvių namus, kurių interjere vyrauja
klasikiniai baldai ir terakotos spalvos,
o kieme puikuojasi vikingų laikus
primenančių grubių medinių konstrukcijų
lauko baldai bei pavėsinės.
Visa namo erdvė suskirstyta į tris dalis:
svetainę, virtuvę bei valgomojo zoną.
Kiekvienos jų ribas tarsi nužymi baltos
vidaus kolonos. Į svetainę ir valgomąjį
patenkama tiesiai iš kiemo. Ši erdvė nuo
lauko skiriama tik skaidriomis sienomis –
vitrininiais stumdomųjų sistemų langais.
Tiek akinamo baltumo interjeras, tiek
išorėje vyraujančios tokio pat baltumo
spalvos pabrėžia modernaus, išgryninto
dizaino koncepciją. Tai būdinga itališkoms
pajūrio viloms, nes ši spalva asocijuojasi
su švara, tvarka bei ramiu poilsiu. Visi
baldai ir lauke, ir viduje pabrėžtinai
modernūs, taisyklingų geometrinių formų
ir dažniausiai baltos spalvos. Šią lakoniškų
linijų ir baltumo ramybę nežymiai
sutrikdo tik keletas šokolado spalvos
pagalvėlių ant sofos, smėlio spalvos
kiliminė danga, masyvi vaza bei pora
minkštų mėlynų pufų. Pastarieji drauge
su aptakių formų valgomojo ir žurnaliniu
stalais panašūs į nugludintus pajūrio
akmenukus. Taip neįkyriai šie baldai
primena, kad esame pajūrio zonoje.
Išraiškingas dekoro elementas – juoda
horizontali juosta svetainės sienoje, į
kurią integruotas televizoriaus ekranas
ir židinys su uždaromomis durelėmis,
kad neblaškytų dėmesio tuo metu, kai
juo nėra naudojamasi. Pats architektas šį
interaktyvų akcentą pavadino „futuristiniu
malonumų centru“. Virš šios juodos
juostos įterpta nedidelė niša, naudojama
kaip lentyna. Jaukumui sustiprinti visur
sumontuoti paslėpti apšvietimo šaltiniai.
Akį taip pat traukia menišku akcentu
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tapusi pajūryje rasta sausa medžio šaka.
Baltų virtuvės zonos baldų fasadų plokštumos
išnyksta bendrame interjere. Čia taip pat
daug paslėpto apšvietimo elementų, kurie
suteikia neįkyrų apšvietimą. Nuo valgio
ruošos zonos atskirta santūraus dizaino salelė
– valgomasis. Aukštos gracingos baltos kėdės
su juoda minkštąja dalimi pabrėžia atviros
virtuvės eleganciją. Joje, grįžus iš pajūrio,
galima pasimėgauti užkandžiais, o labiau
gurmaniškiems pietums skirtos net dvi vietos
– lauke ir viduje.
Už virtuvės suprojektuotas koridorius į labiau
intymesnę zoną – miegamuosius bei vonios
kambarius, kuriuose vėlgi kaip neįkyrus
leitmotyvas minimalistinėse erdvėse atkartotas
tas pats pajūrio smėlio spalvos akmens masės
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plytelių raštas. Miegamuosiuose ryšys su lauku
išlaikytas įrengus langus - duris, išeinančius
tiesiai į baseiną, todėl kiek vėsesnis vanduo
dvelkteli gaivumu, o pro gracingas
žaliuzių groteles, tokias būdingas pietų
kraštams, nuolat raibuliuoja baseino
sukeliamas šviesos ir šešėlių žaismas,
krintantis ir ant miegamųjų sienų.
Pro stiklines namo sienas galima gėrėtis
rafinuotais sodeliais, išgrįstais baltais
dekoratyviniais akmenėliais. Čia išsaugotas
ir senasis alyvmedis, keletas visžalių augalų.
Karštą vasaros dieną pasimėgavus saulės
voniomis, taip ir norisi atsigaivinti pūkštelint
į baseiną, o po maudynių laukia malonus
poilsis – be abejo – baltuose foteliuose ir
šalto itališko „Prosecco“ gurkšnis.
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