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Vieta – Volongo, Portugalija

Architektas – Nuno Lacerda Lopesas

Bendradarbiai: Natália Rocha, Augusto Rachão

Sklypo plotas – 2406 m2

Pastato plotas – 1222,28 m2

Namas susideda iš didelio tūrio. Įėjimas ženkliai 
pabrėžtas tarpo tarp dviejų tūrių, kuris dar labiau pa-
brėžiamas skulptūriškų plytelių, sekančių palei visą 
įėjimą. Namas ribojasi su gatve ir atsiveria į sklypą 
per didelę įstiklintą sieną. 

Namo dizainas bei tūrio koncepcija formuojami 
griežtų formų pagrindu. Namo planas buvo sugal-
votas remiantis funkciniais reikalavimais ir pritaiky-
tas atsižvelgiant į projekto poreikius. Norint užtikrinti 
funkcinių reikalavimų atitikimus, buvo įdėmiai išstu-
dijuota šviesa, natūralus vėdinimas ir oro apytaka, 
skirtingų bei specialių erdvių tikimas įvairioms funk-
cijoms. Taip buvo sukurtos patalpos, besiskiriančios 

Tvoros sprendimas, naudojant vietinį 
skeltą akmenį modernioje formoje, kelia 
susižavėjimą ir tuo pat metu leidžia jaustis 
pakankamai saugiai, nes jei kas perliptų 
aštriabriaunę tvorą, jį pasitiktų eilė 
skulptūrų, kurios už nugaros turi dėkingą 
eksponavimui baltą sienos foną. Mediniai 
fasado elementai tarnauja kaip žaliuzės ir 
nepalieka pastato akmeninėje monotonijoje.

Tarsi „lauko spinta“ su fasadais pastatas sudeda viską 
į „savo lentynas“. Už tokį vaizdą turėtų būti dėkingi 
kaimynai, bet šiuo atveju kaimynė – gamta, kuri 
neišvengiamai atsilygina namo šeimininkams už drąsą. 
Vaizdai per visus didžiuosius langus kiekvieną patalpą 
paverčia lygiaverčiai svarbia.
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aukščiu, nišomis bei angomis šviesai, o visa tai įta-
kojo daugybės skirtingai tarpusavyje susijusių tūrių 
atsiradimą. Iš kitos pusės, ypatingai svarbus klau-
simas buvo ribų tarp interjero ir eksterjero, virtuvės 
ir sporto salės / SPA sumenkinimas. Namas tarsi 
prasiplečia į lauką per didžiulius įstiklintus paviršius. 
Taip padidinami sklypo privalumai, bet tuo pačiu 
užtikrinamas ir tinkamas privatumo lygmuo, pasitel-
kiant aplinkotvarkos dizainą bei mažąją architektūrą.

Namo tęstinumo ir vientisumo garantija buvo 
pagrindinis veiksnys, įtakojęs naudojamų medžia-

gų pasirinkimą. Žaismingas šešėlių vaidmuo fasade 
sukuriamas su statmenomis medinėmis juostomis, 
kurios pabrėžia grakštų namo dizainą. Vertikalios 
medinės struktūros suteikia reikiamą pavėsį, rytiniam 
fasadui – ritmiškumą, gyventojui – privatumą ir sau-
gumą.

Toks namo sprendimas įtakojo stiprią intervenciją, 
paženklintą medžiagų kombinacijos bei būtinų nau-
jojo amžiaus modernumo aspektų suderinamumo su 
formaliu užtikrintumu bei klasikinės išraiškos estetika. 
O visa tai užtikrina nuolatinį laikų atsinaujinimą.

Stiklinis laiptų maršo „šešėlis“ atkartoja bendrąjį namo ritmą ir savo atspindžiu 
sukuria rūsio iliuziją, kuri kartu su lauko dekoro vaizdu per langą ir grindų 
tęsiniu į terasą ištrina ribas tarp namo ir nenamo tūrio. Bendras lauko ir 
vidaus erdves taip pat vienija šiuolaikinio meno elementai, kurių skirtingas 
medžiagiškumas kontrastingai papildo vienas kitą.

Sieninė spinta savo proporcija, masteliu ir šiek tiek laužyta 
forma neleidžia patalpoje justi monotonijos, kartu ji tinka prie 

ją supančios architektūros. Integruotos, analogiškos grindų 
dangai apdailos detalės (fasadai) nekelia jokios abejonės, kad 

tai unikalus šiam namui sukurtas baldas.

Multifunkcis baseinas traukia išbandyti visas jame integruotas galimybes. Kad nesijaustum per 
daug įpareigotas veiksmui šiose vandens „staklėse“, užtenka žvilgtelti į ramų gulinčio Budos veidą 
už lango. Iš karto supranti, kad sportas ir atsipalaidavimas – lygiaverčio poveikio priemonės šiame 
beprotiškame pasaulyje. Medinių grindų, mozaikos ir blizgančio vandens paviršiaus derinys tikrai 
nepalieka abejonių, kad viskas šioje patalpoje apgalvota iki smulkmenų.

Vonia, sąmoningai atskirta nuo bendros baseino patalpos, turi savo natūralaus akmens apdailą, 
erdvią lauko terasą. Esant poreikiui, galima atsiskirti milžiniškomis slankiojančiomis stiklinėmis 

durimis ir užsitraukti užuolaidas. Tuomet belieka vienas pavojus – atsipalaidavus užmigti 
jaukiame vonios kambaryje.

Lakoniška, balta, sterili virtuvė tarsi sudėtinė pastato dalis, 
kuri tai išdygsta iš grindų, tai pasislepia sienose. Šioje 
virtuvėje viskas integruota balduose ir nėra nieko, kas būtų 
bereikalingai atsikišę ar kas nors joje ko nors pasigestų. 
Tikra funkcionalizmo simfonija.
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