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Üde, ugyanakkor visszafogott kor-
társ eleme ez az épület a műemlé-
kileg védett terület meglehetősen 
eklektikus utcaképének. Mégis, az 

igazi különlegesség az a nem mindennapi folya-
mat, amely során a Kew House létrejött. Az  
építésztervezők (Piercy&Company Architects) 
szerint az épület kivételes kísérletező szellem-
ben született, amelyet egyrészt az úgyneve-
zett kit-of-parts módszer inspirált, másrészt 
– a számítógép-vezérelt gyártás révén – annak 
lehetősége, hogy a kivitelezés folyamata egy-
szerűbbé válik. 

Az épület tulajdonosai, a szerkezettervező 
Tim Lucas és a projektmenedzser, Jo Lucas azt 
a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy olyan ház-
ban fognak élni, amelynek a kivitelezését maguk 

végzik el úgy, hogy az építés során a számító-
gép-vezérelt előregyártás és a digitális 3D-ter-
vezés előnyeit a legmesszebbmenőkig megpró-
bálják kihasználni. Az előregyártott elemek 
könnyű és egyszerű összeszerelhetőségének 
köszönhetően a költséges kivitelezési folyama-
tok minimálisra csökkentek, a hagyományos, 
vizes építési technológiákat, a pincét leszámít-
va, szinte sehol sem alkalmazták, ezzel pedig 
nem kevés időt takarítottak meg. A pince befe-
jezése után, a kivitelezés további fázisait gya-
korlatilag egy maroknyi fiatal építész és a meg-
rendelők maguk végezték: a „rozsdás” acélfel- 
építményt, a szerkezeti elemeket és belső fal- 
burkolatokat is teljes egészében előregyártot- 
ták, majd helyben szerelték össze. Hála a gondos 

A pincerészben található műhely terasza  
meghatározó tere az épületnek

A épület egymásba fonódó, véletlenszerű terek sorozata

A főbb közösségi terek a kerthez kapcsolódnak A belső terek tágasak és szellősek Az épület belső terei szándékosan szinte esetlegesek A ház legkisebb zugai is letisztult terek
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tervezésnek, az építési költségek nem haladták  
meg – a költségesnek számító előregyártás ellené-
re sem – az átlagos mértéket. 

Lássuk most, a kivitelezés részletein túl, az 
épület tervezési folyamatát, ami legalább ennyi-
re izgalmas! A dél-londoni Kew Gardentől 
néhány percnyire fekvő 19. századi istálló, illet-
ve néhány garázs az utóbbi években elhagyatot-
tan álltak. Ebben a műemléki környezetben egy 
olyan kortárs épület kialakítása, amely tiszte-
letben tartja környezetét és megfelelően reflek-
tál leendő lakóinak életmódjára, a tervezők szá-
mára nem kis kihívást jelentett. A ház a tömeg 
minimalizálásának és a telek beépítésének opti-
malizálása érdekében két részből áll össze. E két 
magastetős szárny formájában és arányaiban  
is visszaköszön a környék hagyományos építé-
szete, de a rozsdás lemezborítás finoman perfo-
rált felületeivel igazán tartózkodó kortárs elem, 
amely így szépen rímel a közeli park őszies tónu-
saira. Az épület belső terei szándékosan esetle-
gesek: a két szárnyat összekötő üvegezett közle-
kedő fénnyel telít, mindeközben átmeneti teret 
képez a különböző funkciók között. A terek 
mindenütt letisztultak – még a kis zegzugok is –, 
a meghatározó belsőépítészeti elemek puritá-
nok, bútorszerűek. 

Mind a tervezési, mind az engedélyezési folya-
mat során különös hangsúlyt fektettek arra, 
hogy egy olyan épület valósuljon meg, amely 
nem csak az épített környezetbe, hanem az adott 
szociális közegbe is illeszkedik. A tulajdonosok 
és tervezők komoly erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a környékbeliek megismerjék 
és véleményezhessék terveiket, illetve hogy ne 
csak fizikailag, hanem társadalmilag is „beágya-
zódjon” az épület.
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