MIŠKO NAMAS
Architektūra tai nėra architekto ego
„statyba”. Tikra architektūra – tai simbiotinė
pusiausvyra tarp architekto išmonės ir
vizijos bei kliento norų... ir finansinių
galimybių,taip pat įtraukiant ir statybos
poveikio aplinkai įvertinimą.

„Miško Namas“ yra netoli miško, Vilniaus
priemiestyje, tik penkiolika minučių nuo
miesto širdies - senamiesčio. Klientai norėjo atnaujinti savo šeimos namą, kurį statė
prieš septynioliką metų.
Klientų pageidavimai dizainui nebuvo
sudėtingi – jie myli savo esamą namą, bet
norėjo atlikti remontą, kuris patobulintų jų
namus, sukurtų juose „modernios-klasikos”
jaukumą, naudojant geros kokybės medžiagas ir įrangą, taip pat jie norėjo, kad namas
būtų energiškai efektyvesnis.
Buvo svarbu ne tik vystyti esamas išorės
ir vidaus erdves, bet taip pat kurti naujas,
naudojant detales ir medžiagas, kurios
stiprintų ir tobulintų jau esamas erdves.
Norėjome sukurti vientisumą ir sąveiką,
kurioje naujos idėjos ir detalės „įsilieja”
į senąsias.
Būnant namo viduje atrodė, kad miškas
„slėpėsi“, tik kur nekur žvilgtelėdamas į
vidų pro mažus plyšius. Mes jį „įtraukėme“
į namo širdį – šeimos kambarį ir virtuvę,
kurioje šeima praleidžia daugiausiai laiko,
kai yra namo viduje. Padidinome šeimos
kambarį ir terasą, kurią nuo kambario skiria
naujas dviejų kamerų triplekso stiklo langas, kuris atrodo lyg jo čia visai nėra.
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Medžiagas ir apdailos detales išsamiai analizavome. „Spaudėme“ gamintojus ir tiekėjus
išsamiai atsakyti į mums kylančius klausimus. Ketinome parinkti medžiagas ir apdailos
detales, kurios būtų ilgaamžės ir nereikalautų daug priežiūros, tačiau buvome nustebinti,
kad gamintojai ir tiekėjai taip prastai išmanė savo produktus, todėl greitai mes jų produktus ir savybes žinojome geriau nei jie patys... Taip pat buvome (maloniai) nustebinti, kad
ne vieną kartą buvome pirmieji naudoję vienas ar kitas medžiagas Lietuvoje.
Senąją pavėsinę demontavome, o jos
vietoje įrengėme naują modernų paviljoną.
Landšafto dizainerio sukurtas Japoniškas sodas tapo lyg tobula jungtis ne tik su namu,
bet ir netoli esančiu mišku.
Norėdami mišką „įtraukti“ į namą, turėjome labai atsakingai parinkti medžiagas
ir apdailos detales, kurios būtų natūralios,
derėtų su aplinka, jai neprieštarautų ir
nedominuotų.
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Išorės medžiagų paletė – minimali, paprasta ir elegantiška, ji vystėsi labai natūraliai
[per tam tikrą laiką su] “Nelissen” (Belgija)
‘Cassis’ rankų išlietų plytų didžiuoju fasadu,
“Lunawood’ (Suomija) pušų termo-mediena, naudota „aplaužyti“ fasadui ir dengti
stogo sofitas, lauko stumdomomis lamelėmis ir lubomis.

Į fasado sistemą integravome dviejų kamerų triplekso stiklo paketo ąžuolinius langus,
apkaustytus aliuminiu, kuriuos pagamino
tuo metu vienintelis sertifikuotas energiją
taupančių langų tiekėjas Lietuvoje “EWG”
(Lietuva), ir pirmieji Lietuvoje įrengėme
išorės duris, termiškai šilčiausias Europoje –
“Inotherm” (Slovėnija).

Virtuvė – namų širdis – turėjo būti „lanksti“
ir turėti galimybę aptarnauti nuo dviejų iki
dešimties žmonių. Naudojant išorės stumdomų lemelių koncepciją, salos dizainas
išsivystė su stumdoma dalimi, kurią galima
naudoti įvairose variacijose, tenkinat įvairius poreikius.
Šeimos kambario gale esantis TV baldas,
„susišaukiantis“ su virtuve, pirmiausiai
buvo kuriamas taip, kad būtų maksimaliai
funkcionalus, turėtų savyje reikalingus stalčius ir lentynas. Stumdomos durys ir atsidarančios stiklinės durelės tęsia vientisumo
ir sąveikos dizaino koncepciją, kuri leidžia
baldams „keistis“ ir būti „lankstiems“.
70 proc. senųjų medinių grindų buvo išsaugotos, tačiau buvo ypatingai sunku rasti
vietinį šių grindų tiekėją ar panašių grindų
gamintoją/tiekėją. Originalios grindys buvo
pristatytos prieš 17 metų iš Kanados kartu
su visu namu. Vieną vakarą, apvertę vieną
lentelę, radome kontaktus ir susisiekėme”Groleau Inc”. Po 6 mėnesių sudėjome to
paties gamintojo raudono ąžuolo grindis.
Nušlifavus ir nulakavus, sunku atskirti naujas lentas nuo senųjų.

Norėdami sustiprinti fasado „natūralumą“, pasirinkome “VM ZINC” (Prancūzija)
‘Anthra-Zinc’ valcuoto cinko stogą. Tai
pirmasis privatus namas Lietuvoje, kuriam buvo naudota ‘Anthra-Zinc’ apdaila.
Stogus, lankstinius ir detales montavo
ypatingo profesionalumo meistrai, su kuriais buvo labai malonu dirbti – jų nepriekaištingos detalės atrodė lyg būtų cinko
„origami“.

Kai pradėjome projektą, tikėjomės, kad
pasieksime „A+ energetinį efektyvumą“.
Deja, dėl kelių aplinkybių jo negalėjome
pasiekti, bet didžiuojamės, kad pasiekėme
„A energetinį efektyvumą“, nes tai buvo
ir šiuo metu vis dar yra pirmas renovuotas
gyvenamasis namas Lietuvoje, kuris pasiekė šį energetinį efektyvumą.

Klientai iš pradžių turėjo abejonių dėl
‘Anthra-Zinc’ tamsumo, nerimavo, kad
stogas bus „per sunkus“, tačiau, baigus
darbus pamatėme, kad dangos chameleono savybės ir plastiškumas suteikia stogui
lengvumą ir žaismingumą, kurio negalėtų
sukurti kitos stogo dangos medžiagos.
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Mes dėkingi viesiems, kurie dalyvavo įgyvendinant šį projektą – būtų ilgas sąrašas, jeigu visus įvardintume individualiai. Tai
buvo fantastinės komandos darbas ir didelė garbė dirbti su tikrais
profesionalais.
Praėjo beveik 3 metai nuo pirmojo susitikimo su klientais 2013
metų vasaros pabaigoje iki paskutinių statybos darbų – garažo vartų montavimo 2016 m. birželio mėn. “Miško Namas” buvo daug
kruopštumo reikalaujantis projektas, kurio rezultatais, svarbiausia,
yra patenkinti klientai.
Labai pasisekė, kad turėjome galimybę dirbti su tokiais išmintingais ir smalsiais klientais, esu dėkingas, kad jie patikėjo mums
remontuoti ir tobulinti savo namus.
Architektas Gintas Reisgys
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