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Kamuflázs
Családi  
ház a Jurában

A titokzatos fekete madonna képet őrző 

pálos monostorról, Jasna Góráról  

híres Częstochowa és Krakkó között terül 

el kőzetanyaga, a jura időszaki  

mészkő után Jurának nevezett  

dél-lengyel táj. Benne egy kisház ül.  

Szöveg
Építész

Fotó

Molnár Szilvia

Małgorzata łapaj, Kuba KowalczyK

Maciej lulKo

K ortárs megfogalmazású, mégis 
mesebeli háznak láttatja magát ez 
a négy személy számára épített csa-
ládi ház: a távoli mészkődombokra 

néző, keskenyebbik homlokzata a nyeregtetős 
ház archetípusának jól ismert „gyerekrajzát” 
mutatja. Hasonló léptékű és rajzolatú családi 
házak tömegével jelentek meg az elmúlt né- 
hány évben a nemzetközi sajtóban, tükrözve  
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Kő, fa, cink, nagyobb zárt falfelületek
Természetes anyagú és rendszerű árnyékolás

A belsőtér egyik legkarakteresebb eleme az emeleti  
(egyben privát) szintre vezető lebegő lépcsősor

A legnagyobb homlokzati megnyitásokat a földszinti nappali-étkező tere, vagyis a családi élet centruma kapta 
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a méterigények (kisebb alapterületek) és álta-
lában a térhez, a környezethez való viszony 
megváltozását. Ezek a kisházak, mint a jurai is, 
anyaghasználatukkal reflektálnak a térre és  
a természettel folyamatos kölcsönhatásban áll-
nak építő- vagy burkolóanyaguk szinte vagy 
teljesen megegyezik a környék természetes 
anyagaival, színeik együtt változnak az idővel 
stb.  a Kropka studio tervezte épület ga- 
bion-falazata, a toldalékszárny faburkolata,  
a grafitszürke titánium-cink tetőfedése révén 
szinte eltűnik a tájban. Különös, de kamuflázs-
ként válik mégis karakteressé, a jövő igényeire 
reagáló épületté: jórészt természetes és újra-
hasznosítható anyagok felhasználásával készült. 
Priori anyagát, a falburkolatként alkalmazott ga- 
biont, ami olyan épületekkel lépett be a kortárs 
építészet anyagainak sorába, mint a Dominus 
Winery (Herzog & de meuron, 1996-1998) vagy 
a Gabion House (Titus Bernhard architekten, 
2003) nyilvánvaló esztétikai mellett jó páraát-
eresztő tulajdonságai miatt alkalmazták az épí-
tészek. a jövő energetikai kihívásaira való ref-
lexió pedig a néhány évvel ezelőtti, hasonló 
műfajú épületek tágas megnyitásaihoz képest 
itt már jóval szerényebb.

Építészet: 
gosia łapaj, Kuba Kowlaczyk (Kropka Studio)

Bútorzat: 
5mm.studio

Tervezés: 
2010

Kivitelezés: 
2011-2013

Terület (nettó): 
215 m2

A földszinti szülői hálóból (a fával burkolt toldalékszárny) nyíló fürdő
Földszint, nappali felőli nézet A bejárati, zártabb homlokzat


