WILLA BLISKO ZIEMI I NIEBA

towarzystwo
wzajemnej

lewitacji
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EWA JAGALSKA

IZRAEL

Ponad ogromnym „akwarium” unosi się lekko, jakby na przekór prawom grawitacji, odlany z betonu dach.
Kolejna iluzja: dom jest parterowym pawilonem lub dwukondygnacyjną willą, w zależności od punktu, z którego się
go obserwuje. A wewnątrz? Architekt Pitsou Kedem wsłuchał się w opowieści żony, która dzieciństwo spędziła
w kibucu, i tak zaprojektował blisko czterystumetrową przestrzeń, by sprzyjała budowaniu wspólnoty!
12/2014
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O

siedle w Ramat ha-Szaron w pobliżu Tel Awiwu
wybudowali w latach 50. ubiegłego wieku weterani
wojenni. W labiryncie wąskich uliczek nietrudno
się zgubić: posesje otoczone są identycznymi
kamiennymi lub ceglanymi murami, zatrzymującymi
żar napływający falami znad asfaltu. Ponad nimi,
z kłębiącej się bujnie zieleni, strzelają w niebo eukaliptusy
i palmy. Domy są modernistyczne. Niskie, podłużne,
z dużymi przeszkleniami od strony prywatnej (od ulicy mają
małe okienka pomieszczeń technicznych) i wolnymi planami
wewnątrz – co po sześćdziesięciu z górą latach zaskakuje:
zostały tak funkcjonalnie zaprojektowane, że nikomu
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nie przyszło do głowy, żeby dzielić przestrzeń. Pitsou
Kedem, jeden z najlepszych izraelskich architektów
młodego pokolenia, budując dom dla swojej rodziny,
twórczo nawiązał do tradycji. Wierząc, jak przyznaje,
że sprawdzone rozwiązania będą aktualne jeszcze przez
wiele, wiele lat. – Dlatego też, zamiast budować „dom
modny”, poszedłem tropem modernistów i wybrałem
te same co oni materiały, pozostawiając je w stanie
surowym: beton, żelazo, jasne drewno i cegły silikatowe
[wapienno-piaskowe, zwykle jasno szare, używane
do wznoszenia elementów konstrukcyjnych – przyp.
red.] – wyjaśnia Pitsou Kedem.

Stopniowanie architektury
Działka ma trudny dla architekta układ: zaczyna się platformą,
potem jest gwałtowne wzniesienie, kilka metrów wyżej
rozciąga się kolejna równa powierzchnia. Pitsou postawił dom
na... środku, „wgryzając się” nim w zbocze. Zaglądając przez
górny mur, widać niski pawilon podobny do starszych
sąsiadów. Zmysł wzroku mami odlany z betonu dach
lewitujący nad zewnętrznymi ścianami (punkt podparcia
stanowi dla niego wewnętrzna klatka schodowa!). Z przeciwnej
strony i z jednego boku fasada jest wysoka na dwie
kondygnacje: przeszklona i gęsto poznaczona kreskami
drewnianych żaluzji, które rzucają do wnętrz długie cienie. 6
09/2016
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SZTUKA KULINARNA I NIE TYLKO
Przy stołach w kuchni i na tarasie klasyki w dwóch ujęciach (na drewnianych i metalowych nóżkach),
czyli „DSW Chair” autorstwa małżeństwa Ray i Charlesa Eamesów. Na zdjęciu po lewej stołki z kolorowymi
siedzeniami dzierganymi z owczej wełny, projekt Claire Anne O’Brien dla GAN. Tak jak w całym domu,
także i w kuchni są obrazy. Rodzina architekta szczególnym uznaniem darzy współczesnych izraelskich
twórców, takich jak Tsibi Geva (rocznik 1951), Yadid Rubin (1938-2012), Nurit Gur-Lavy, Amir Shepht,
Aram Gershuni (rocznik 1967, genialny samouk) i Yifat Bezalel – artystka, która do wyczarowywania
nastrojowych grafik lubi używać zwykłego długopisu

Chciałem stworzyć ciekawą architektoniczną bryłę,
która byłaby jednocześnie przytulnym domem.

Bez oszałamiających ogromem przestrzeni, za to z pomieszczeniami
w ludzkiej skali – wyjaśnia Pitsou Kedem
18
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PO OKRĘGU
Zaglądając do domu
przez jeden z bulai, widzimy
kuchnię, jadalnię i salon.
Za blokiem fornirowanej
zabudowy kuchennej biegną
(równolegle) schody
prowadzące na niższy
poziom, gdzie są m.in.
sypialnie dziewczynek.
Część prywatna rodziców
mieści się na górze,
po drugiej stronie klatki
schodowej

CI CO SKACZĄ
I FRUWAJĄ...
Granice między strefami
zostały wyraźnie zaznaczone,
a mimo to są płynne – żadne
drzwi nie zamykają się tutaj
na głucho! Z salonu
przechodzimy do gabinetu,
a z niego, skręcając w lewo,
do prywatnej strefy rodziców.
Po drodze mijamy ażurową
barierkę zabezpieczającą
przed upadkiem w wąwóz
klatki schodowej. Jedna
jej ściana podziurkowana jest
bulajami, na drugiej przysiadło
stado pierzastych kinkietów
„Lucellino NT”, proj. Ingo
Maurer. Poduszka i dywan
wyszywane krzyżykowo
– Charlotte Lancelot dla GAN,
Gandia Blasco. Sofa – Living
Divani
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A, KU KU!
Okrągłe okna są także
wewnątrz budynku – łączą
wizualnie przestrzeń
sąsiadujących ze sobą
pomieszczeń. Razem
z szerokimi przejściami
(zamiast tradycyjnych drzwi)
oraz prześwitami pod
sufitem ułatwiają przepływ
światła i powietrza, a także...
komunikację między
domownikami. W projekcie
pobrzmiewają echa
wspomnień żony architekta,
która dzieciństwo spędziła
w kibucu

AMFILADA STREFY NOCNEJ
Gabinet od sypialni rodziców oddziela ścianka,
którą można obejść z dwóch stron. Zapuszczając
się wgłąb strefy prywatnej, natkniemy się na kolejne,
ustawione względem siebie równolegle: między
sypialnią a garderobą oraz między garderobą
a łazienką. Sprzętów jest niewiele, zgodnie z zasadą
„Less is more”, którą Ludwig Mies van der Rohe
zaczerpnął z poematu Roberta Browninga. Jednak
Pitsou Kedem nie stroni od dekoracyjnych detali
– oprócz obrazów są m.in. figurki krzeseł (ikony
designu), drewniane figurki Alexandra Girarda
(Vitra) i „Eames House Bird” (Vitra). Na tle
silikatowych cegieł błyszczy zawadiacko czerwienią
kurek armatury „Pipe”, proj. Marcel Wanders (Boffi)

REJS PO MORZU ZIELENI
Modernizm, czerpiący garściami z estetyki marynistycznej, zainspirował
też Pitsou Kedema: sylwetka budynku przypomina pokład, okna są jak
bulaje. Wrażenie transatlantyku płynącego wzdłuż ulicy potęguje zbiornik
na wodę umieszczony na dachu – jest jak komin statku. Z drugiej strony
drewniane żaluzje ocieniają wnętrza i zapewniają domownikom intymność.
Są podzielone na grupy i sterowane elektronicznie, co pozwala
na zróżnicowanie przesłon w różnych częściach budynku

PŁYNNE ŚWIATŁO, STALOWE SCHODKI
Wysokie ściany usytuowanej centralnie
klatki schodowej dźwigają konstrukcję dachu;
na zewnątrz podtrzymuje je zaledwie kilka
słupów. Dzięki temu budynek, choć odlany z betonu,
jest lekki. W dzień łapie mnóstwo słonecznego
światła, wieczorami – zmienia się w efektowną
architektoniczną lampę ogrodową

Duże bezramowe okno powstało z myślą o eukaliptusie. Dramatycznie

powykręcane drzewo, z węzłami zgrubień na pniu i konarach, malowniczo dopełnia aranżację
wnętrz. Jest także... narzędziem wychowawczym: symbolizując otwarcie, inspiruje
dzieciaki do odwagi w twórczych poszukiwaniach i przekraczaniu kolejnych barier
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