17
www.swiatrezydencji.pl

16
www.swiatrezydencji.pl

ŚRWO 9-10/2014

Wenecji

ŚRWO 9-10/2014

projekt z rekomendacją

W sercu

Zaledwie sześciu miesięcy potrzebował architekt Jacopo Mascheroni, właściciel
pracowni JM Architecture, aby stworzyć w Wenecji prawdziwy raj na ziemi. Willa Jesolo
Lido Pool ma prefabrykowaną konstrukcję, w której skryły się komfort, funkcjonalność
i najwyższy standard wykończenia. A to dopiero początek jej zalet...
TEKST I TŁUMACZENIE: ANETA GAWĘDZKA‑PANICZKO
PROJEKT I ZDJĘCIA: JACOPO MASCHERONI

Jacopo Mascheroni
Urodził się w 1974 roku, kształcił na Politechnice w Mediolanie, w Ecole d’Architecture Paris Belleville
oraz na University of California w Berkeley. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych.
W 2005 r. założył w Mediolanie biuro architektoniczne JM Architecture. Firma oferuje szeroki zakres usług
architektonicznych i projektowych o międzynarodowym zasięgu. Architekt każdą realizację traktuje jako
okazję do pokazania swoich możliwości, zaprezentowania stylu, który opiera się na dbałości o szczegóły
i precyzyjnym doborze materiałów, prostocie, spójności, przejrzystości i harmonii. Priorytetem jego projek‑
tów jest integracja powstającego obiektu z otoczeniem. W jego realizacjach czyste i ponadczasowe linie ar‑
chitektoniczne spotykają się z zaawansowaną technologią i rozwiązaniami ekologicznymi, które z lubością
wdraża. Projekty studia JM Architecture zyskały międzynarodową sławę, były publikowane w wielu krajach
świata na czterech kontynentach. W 2012 roku JM Architecture została uznana przez Wallpaper Magazine
za jedną z 20 wschodzących praktyk z całego świata.
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Aż

trudno uwierzyć, że pół roku wystarczyło,
aby powstał dom tak rozległy i komplet‑
nie urządzony jak ten. Wenecka realizacja
– rozpoczęta w lutym, a zakończona w sierpniu
2013 roku – to projekt niestandardowy, zbudo‑
wany z prefabrykowanego drewna, a w dodatku
energooszczędny i niezwykle tani w eksploatacji
o każdej porze roku.

ELASTYCZNE I ELEGANCKIE

SŁOŃCE I ŚWIATŁO
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Realizacje określane mianem energooszczęd‑
nych szczycą się zwykle instalacjami, które
czerpią energię ze źródeł odnawialnych. Nie
inaczej jest w tym przypadku. Architekt Jaco‑
po Mascheroni doskonale wykorzystał klimat
panujący we Włoszech i postanowił zwieńczyć
budowlę montażem paneli fotowoltaicznych
na dachu. Słońce może zatem pokazać swą siłę,
nie tylko podczas opalania i kąpieli w przydo‑
mowym akwenie. Po zmroku rolę największe‑
go dostawcy światła przejmują zastępcy, którzy
ulokowali się we wnętrzach i na zewnątrz bu‑
dynku. Oświetlenie ledowe, które zainstalowano
na posesji, doskonale wywiązuje się z powierzo‑
nych mu zadań iluminacyjnych, stając się nieod‑
łącznym elementem nowoczesnej technologii
zastosowanej w budynku.
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Dzięki obszernym
przeszkleniom strefa
dzienna maksymalnie
otwiera się na ogród.

Wykorzystane do budowy willi drewno charakte‑
ryzuje się trwałością i niezwykłą elastycznością.
Poprzez swoją strukturę wykazuje właściwości
antysejsmiczne. Z kolei umiejętne i perfekcyjne
zespolenie w trakcie realizacji poszczególnych
elementów domu pozwoliło na uniknięcie most‑
ków termicznych. O doskonały komfort cieplny
domu zadbała także izolacja o grubości 31 cm,
którą objęto wszystkie ściany zewnętrzne bu‑
dynku. Z kolei do wypełnienia przegród w szy‑
bach, jakie zastosowano w szklanych fasadach,

wykorzystano argon, również skutecznie chro‑
niący wnętrze przed utratą ciepła.

Kilkumetrowy podcień
gospodarze wykorzystali
do zaaranżowania
strefy wypoczynkowej
na świeżym powietrzu.

PATIO NA RATUNEK
Planowana powierzchnia zabudowy domu
(320 m²) znacząco zmniejszyła strefę ogro‑
du. Aby obie przestrzenie (zewnętrzna i we‑
wnętrzna) ze sobą współpracowały, a przy oka‑
zji spełniały marzenie inwestora o posiadaniu
rozległej, luksusowej willi, architekt musiał za‑
stosować kilka sprytnych zabiegów. Optycznie
powiększyły one strefy domu i ogrodu, otwie‑
rając je wzajemnie na siebie. Doskonałym po‑
mysłem okazały się zwłaszcza wspomniane
szklane fasady, które wizualnie powiększają
przestrzeń salonu o nadprogramowe metry.
Podzielony na dwie części ogród to tak napraw‑
dę dwa różnej wielkości tarasy, które otoczyły
strefę dzienną od strony wschodniej i zachod‑
niej.

BASEN I OLIWNE DRZEWO
Większe, bardziej rozbudowane patio znajdu‑
je się po zachodniej stronie rezydencji. Tam,

w ciepłe dni – a tych we Włoszech jest wiele
– można bez skrępowania korzystać z kąpie‑
li słonecznych czy pływać w basenie. Długi,
wypełniony przejrzystą wodą akwen został
tak zaprojektowany, aby maksymalnie wtapiał
się w przestrzeń ogrodu. Lustro wody idealnie
zrównano z poziomem nawierzchni, tworząc
z tym samym jednolitą płaszczyznę. Intymność
gospodarzom zapewnia wysoki biały parkan,
który chroni ich przed ciekawskim wzrokiem
sąsiadów. Co więcej, przydzielono mu nie tylko
funkcję „strażnika”, ale też estetycznej klamry,
która domyka kompozycję architektoniczną
gustowną, białą wstęgą. Geometryczny wątek,
zapoczątkowany kształtem basenu, kontynu‑
ują dwa kwadraty obsadzone roślinnością. Rolę
obiektu trójwymiarowego w tej części ogrodu
zagrało drzewo oliwne, które zasadzone zosta‑
ło nieopodal parkanu i zewnętrznych schodów.
Prowadzą one do podziemnego poziomu rezy‑
dencji, gdzie znajdują się pomieszczenia tech‑
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Nastrojowo podświetlony basen ciągnie się wzdłuż
jednej ze ścian rezydencji. W tle biały parkan
otaczający całą posesję.

DACH Z PODCIENIEM
Aby w słoneczne dni domownicy mogli za‑
znać na zewnątrz nieco ulgi, Jacopo Masche‑
roni zaprojektował 4‑metrowy podcień, który
„wyrasta” prosto z połaci dachu. Ulokowany
po zachodniej stronie domu przynosi ukojenie
zwłaszcza w porze upałów, które we Włoszech
potrafią trwać przez długie miesiące. Co wię‑
cej, podcień w tym czasie wyznacza granicę ze‑
wnętrznej strefy relaksu, bowiem gospodarze
lokują w jego objęciach biały, gustowny komplet
wypoczynkowy.

ZAPROGRAMOWANY AUTOMAT
Wyważonej aranżacji stref ogrodu odpowiada
układ i wyposażenie wnętrz rezydencji. Zosta‑
ły one zaprojektowane zgodnie ze stylem cha‑
rakterystycznym dla studia JMA. Jego główne
wyznaczniki to komfort i funkcjonalność, któ‑
re przekładają się na zadowolenie przyszłych

O zaspokojenie
potrzeby intymności
wieczorową porą bądź
też powstrzymanie żaru
w czasie upałów dbają
rolety, które po zwinięciu
całkowicie chowają się
w suficie.
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Pokonując dwie szklane fasady, którymi obudo‑
wany jest salon, dostaniemy się na wschodnie
patio, nieco mniejsze, ale zaaranżowane w tym
samym stylu. Dzięki temu obie strony wzajem‑
nie się równoważą, a otwarta przestrzeń salonu
zachowuje idealne proporcje. Tu również zna‑
lazły się kwadratowe dekoracje, w których ro‑
sną bujne, ale niewymagające większej uwagi
ze strony inwestorów, rośliny. Mało kłopotliwe,
pod względem funkcjonalnym i finansowym,
utrzymanie posesji było jednym z priorytetów
inwestorów. Wywiązanie się z tego zadania
umożliwiło architektowi wybrukowanie więk‑
szej części ogrodu – na co przystał zlecenio‑
dawca – i skupienie się zaledwie na kilku ob‑
szarach, w których zasadzono zieleń. Ich mało

Architekt postawił na ograniczony dobór kolorów, prostotę kształtów
i najwyższej jakości wyposażenie. Dzięki temu udało mu się
wprowadzić do wnętrz ład i luksus, ale bez wrażenia przepychu.

O kuchennym
przeznaczeniu tej strefy
świadczą tylko bateria
i płyta grzewcza.
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SZKLANA PRZEGRODA

czasochłonna pielegnacja pozwala utrzymać
porządek w estetycznie urządzonej przestrzeni.
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niczne. Drzewo od początku było traktowane
jako niezbędny element aranżacji strefy około‑
basenowej, a dla towarzystwa otrzymało swo‑
jego brata bliźniaka, którego ulokowano na ta‑
rasie po drugiej stronie budynku.

Spokojnie urządzona łazienka (z dwoma umywalkami
i szerokim na całą ścianę lustrem) to kontynuacja stylistyki
zapoczątkowanej w strefie dziennej rezydencji.

mieszkańców z użytkowania dedykowanych
im stref. Ten sam zabieg zastosowano również
w willi Jesolo Lido Pool. Nie brak więc tu udo‑
godnień technologicznych, takich jak ściany
z nagłośnieniem czy automatyczne sterowanie
roletami, które całkowicie chowają się w pod‑
wieszanym suficie, aby zachować maksymalne
połączenie stref zewnętrznej i wewnętrznej. Jest
również zamierzona kontynuacja kolorystycz‑
na – biel wlewa się z ogrodu i elewacji na za‑
budowy kuchenną i łazienkową, stoły, krzesła,
kanapę... Pojawiło się tu zaledwie kilka mocniej‑
szych kolorystycznie akcentów (pufy, podusz‑
ki), których znikoma obecność jeszcze mocniej
podkreśla panowanie najjaśniejszej z barw.
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Z kuchni możemy bezpośrednio się dostać do mniej
oficjalnej części domu.
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Oświetlenie ledowe w toalecie podkreśla
fakturę ściennych płytek.
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KORZYSTNE INSTALACJE
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Głównym celem architekta było maksymalne otwarcie poszczególnych stref domu na siebie. Przy złożonych
przeszkleniach ogród może uchodzić za kolejny, doskonale oświetlony pokój.
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Stolik o ciekawym wyoblonym kształcie sprawdza się jako
strefa jadalniana i miejsce do pracy.

Do ogrzewania domu architekt postanowił wy‑
korzystać ogrzewanie podłogowe, które napę‑
dzane jest pracą elektrycznej pompy ciepła.
Energię pompa czerpie ze wspomnianych wcze‑
śniej paneli fotowoltaicznych, zamontowanych
na dachu rezydencji. Dopełnieniem instalacyj‑
nego systemu jest układ klimatyzacji, w pełni
zintegrowany z nawiewnikami liniowymi, które
zamontowano w podwieszanym suficie oraz in‑
nymi „źródłami” chłodu, zlokalizowanymi poza
zasięgiem wzroku. Prostota, a zarazem precy‑
zja, z jaką zrealizowano projekt willi Jesolo Lido
Pool, postawienie na ciągłość zastosowanych
rozwiązań i ich estetyczną kontynuację to cechy
charakterystyczne pracy biura JM Architecture,
któremu przewodzi Jacopo. Rezydencja, która
jest jedną z jego najnowszych realizacji, dosko‑
nale oddała charakter jego pracy i zaangażo‑
wanie, z jakim podchodzi do powierzonych mu
zadań. Spełniła też marzenie inwestora o po‑
siadaniu własnego kawałka raju na ziemi. n


