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Marzenie, które
naprawd! istnieje
Otoczona drzewami, bujną zielenią
liści paproci i żywych dywanów traw,
kalifornijska rezydencja The Sanctuary
w pierwszej kolejności pozwala mówić
krajobrazowi. Dla swoich właścicieli
stała się prawdziwą miejską oazą.
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Rozproszone w ci—gu dnia strumienie naturalnego Űwiatła idealnie
podkreŰlaj— czyst— palet! materiałów – betonu i 2ółtego cedru z Alaski.
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Odpowiedzialny design. Odnawialne materiały. Reintegracja społeczna.
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DESIGN ZMIENIA ŚWIAT
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Miejska oaza

unikalny dom godny tego miasta, potrzeba najlepszych architektów.
Do stworzenia The Sanctuary zaangażowano tych z Feldman Architecture i Ground Studio Landscape Architecture. Odkrycie i aranżacja
ogrodu schowanego za starzejącym się płotem, zrealizowanie silnej

TEKST AGATA MAYER

wizji renowacji domu i stworzenie na jego bazie nowoczesnego domu-sanktuarium stało się dla nich główną inspiracją.
Założycielem i dyrektorem generalnym Feldman Architecture jest

zdjęcia
Joe Fletcher
projekt
Feldman Architecture

Jonathan Feldman. Zanim został architektem, uzyskał dyplom z astronomii i języka angielskiego, a następnie zajął się produkcją filmową
i pracą jako stolarz. Firma Feldman Architecture powstała w piwnicznych podziemiach San Francisco w 2003 roku i według magazynu
„Home Builder Digest” urosła do rangi jednej z najlepszych w Dolinie
Krzemowej. Studio do perfekcji opanowało rozwiązania projektowe

Ciepłe doliny śródlądowe, które leżą w sąsiedztwie zamglonych i smaganych wiatrem szczytów zatoki San Francisco, tworzą niepowtarzalny
mikroklimat. Umożliwia on architektom i ich klientom projektowanie i budowanie wyjątkowych domów. Taki jest też dwupiętrowy The
Sanctuary – zlokalizowany w cichej okolicy, w odległości krótkiego
spaceru od ruchliwego centrum Palo Alto – który zaprojektowano
z myślą o ludziach planującym przejście na emeryturę.
Paul i Melonie, szukając miejsca, w którym można byłoby zbudować
schronienie przed codziennym chaosem, trafili na działkę z zarośniętym
ogrodem i zakochali się w jego oczywistym potencjale od pierwszego
wejrzenia. Ogród miał być bowiem centralnym punktem – z niskim,
zabytkowym dębem, pod którego gałęziami zaproszeni goście byliby
prowadzeni przez ukryty dziedziniec. Para wyobrażała sobie coś minimalistycznego i tradycyjnego. Trochę mniejszego od domu, w którym
do tej pory mieszkała, ale wciąż na tyle dużego, żeby swobodnie mogła
przyjmować wizyty córek, wnuczek i dalszej rodziny.
Kalifornijskie Palo Alto jest domem dla bogatej architektury. Mieści
zarówno eleganckie rezydencje w brytyjskim stylu królowej Anny, jak
i bardziej współczesne domy, zbudowane 20 lat po II wojnie światowej,
które znajdują się w południowej części miasta. Żeby więc zbudować

złożonych problemów, łącząc innowację z technikami przyjaznymi
dla środowiska. Niedawno Feldman Architecture zdobyła nagrodę
magazynu „BUILD” w kategorii Najbardziej Innowacyjna Praktyka
Projektowania Komercyjnego 2019 (Most Innovative Commercial Design Practice 2019 – San Francisco).
Z kolei założycielem i dyrektorem projektowym Ground Studio
Landscape Architecture jest pochodzący z Australii Bernard Trainor.
Filozofia studia opiera się na tworzeniu zewnętrznych przestrzeni tak,
żeby inspirowały ludzi do głębszego kontaktu z miejscem, w którym
mieszkają. Ground Studio projektuje w różnych skalach – od małych

Ręcznie produkowane z tekturowych opakowań.
Zapewniają ciepłe, intymne i funkcjonalne światło
w każdej chwili i przy każdej okazji. Proste i eleganckie.
Niepalne i nietoksyczne, odpowiednie do wnętrz komercyjnych.

miejskich ogrodów po rozległe wiejskie posiadłości. Jego projekty
były wielokrotnie nagradzane i publikowane w takich magazynach,
jak „New York Times” czy „Vogue Living”.
W ramach The Sanctuary obu zespołom udało się stworzyć niezwykłą przestrzeń, która łączy człowieka z otoczeniem. Za zrealizowanie
tego projektu Feldman Architecture otrzymało nagrodę Residential
Honor 2018 od Amerykańskiego Instytutu Architektury w Dolinie
Krzemowej (AIA Silicon Valley Design Awards). Zielone „sanktuarium” idealnie zachowuje balans między klasyką a nowatorstwem,
między nieznanym a sprawdzonym, prostym a ekstrawaganckim.
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Łódź, ul. Brzezińska 25A
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Palo Alto, le2—ce na południowym wybrze2u zatoki San Francisco, jest jednym z najdro2szych
miast w Stanach Zjednoczonych. Głównie dlatego, 2e le2y w Dolinie Krzemowej, blisko siedzib
i oddziałów takich gigantów, jak Google, Facebook, Apple, Tesla Motors, Intel czy PayPal.
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Inwestycja składa się z trzech pawilonów – pierwszy zawiera biuro

z desek betonowe ściany kreatywnie i niekonwencjonalnie oddzielają

i sypialnię dla gości, drugi to niewielki pokój z chowającą się ścianą

przestrzenie prywatne od wspólnych, tworząc wyciszoną aranżację

z przeszklonych drzwi, a trzeci to główny apartament. W całym domu

pawilonów i pomieszczeń rozmieszczonych wokół ogrodów i dzie-

wykorzystano materiały odpowiednie dla tego regionu – kamień, kru-

dzińców. Właściciele domu ze zgiełku pobliskiego centrum Palo Alto

szony żwir, beton i barwione na ciemno drewno. W tym dość gęsto

trafiają wprost do uspokajających pomieszczeń, otoczonych zieloną en-

zaludnionym obszarze neutralne kolory i niecodzienny wystrój stwo-

klawą z bambusem, japońskim klonem i ozdobnymi dereniami na czele.

rzyły klimat spokoju i prywatności. Żeby ochronić korzenie drzew,

Wnętrza utrzymano w ciepłych odcieniach żółtego cedru z Ala-

dom nieco uniesiono ponad krajobraz. Wystająca poza budynek płyta

ski, którym pokryte są głównie meble i sufit. Do kuchni wybrano

podłogowa daje odrealnione wrażenie tarasów rozpływających się jak

kontrastowy czarny laminat i orzech. Bejcowane na ciemno drewno

tafla wody. Nawet podjazd zbudowano z pływających betonowych

stanowi wyraźny kontrapunkt dla liniowych płyt z betonu. Na drugim

płyt konstrukcyjnych, które wsparto na filarach, dzięki czemu zmini-

piętrze znajduje się niezależne mieszkanie przeznaczone na wynajem.

malizowano wpływ budynku na zabytkowy dąb.

Właściciele domu myślą o dodatkowym zajęciu tuż po przejściu na

Otwarte przejścia i duże szklane okna wpuszczają do wnętrz mięk-

emeryturę i właśnie wynajem uznali za świetną formę inwestowania

kie światło dzienne, które – odbijając się od białej, marmurowej pod-

dla przychodu, a tym samym za dobry pomysł na prywatny fundusz

łogi – sprawia, że pomieszczenia są jeszcze jaśniejsze. Uformowane

emerytalny.

Stół, niepowtarzalne dzieło sztuki
Dzięki marmurkowaniu, technice pochodzącej z Bliskiego Wschodu i znanej od przeszło 1000 lat, założyciele VINC.studio – Jan Łubiński-Horodyski
i Juliusz Dąbrowski – opracowali technologię, która pozwala realizować
ideę przemiany obrazu w przedmiot użytkowy.
Młodzi artyści, na co dzień zajmujący się scenografią, w swojej
podwarszawskiej pracowni ręcznie wykonują stoły w myśl teorii Formy
Otwartej Oskara Hansena. Zapraszają przy tym odbiorcę do nieustannej
reinterpretacji i współtworzenia dzieła sztuki we własnym domu. Każdy

bowiem blat pokryty jest unikalnym wzorem. Dzięki temu nie powstają
identyczne stoły, a ich serie są limitowane – zaświadcza to sygnatura
wybita na rewersie blatu.
Najnowsza kolekcja – BLOOM – inspirowana jest naturą i koncepcją
B. Pascala. Zgodnie z nią podobieństwo wzorów w otaczającej nas rzeczywistości można zaobserwować zarówno w makro-, jak i mikroskali, zaś
obserwatorem tej relacji jest człowiek. Stoły projektu VINC.studio można
obejrzeć w Warszawie w Pradze Centrum oraz na Vinc-vernissage.com.

