
10 11

SZÉTSZEDÉS  
ÉS ÖSSZERAKÁS
Családi ház Minszkben

A fanatikusokat kivéve  

igazán hat évvel ezelőtt vált ismertté  

a szakmában  

a Natkevičius & Partners neve,  

mikor is a Mies van der Rohe Award 2009 

nomináltjai között szerepelt  

a litván építésziroda  

2008-as kaunasi (Litvánia) terminálépülete. 

Most egy kisebb munkájukba  

futottunk bele.

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

GINTAUTAS NATKEVIČIUS

LEONAS GARBAČAUSKAS
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A Litván Építészek Szövetsége tavaly 
ősszel, hatodik alkalommal szer-
vezte meg a „Zvilgsnis i save”, vagy-
is a Betekintés című biennálét, 

melyen a különféle építészeti műfajokban 2012 
és 2014 között tervezett – megvalósult, illetve 
(még) terv szintű – épületekből rendeztek válo-
gatott kiállítást. A tárlaton litván területen fel-
épült (vagy oda tervezett), valamint külföldi 
projektek egyaránt helyet kaptak. Köztük volt 
Gintautas Natkevičius vezető tervező és mun-
katársainak kisház terve is, ami néhány hónap-
pal ezelőtt a fehérorosz Raubičiai térségében 
épült meg. A Minszktől nagyjából 20-30 kilo-
méterre fekvő területet a köznyelv természeti 
szépségei és nyilván fekvése okán Fehérorosz-
ország Svájcának nevezi, a téli hónapokban az 
ország minden részéről, de külföldről is özön-
lenek ide a téli sportok szerelmesei. 

Megközelítőleg 2000 négyzetméternyi, fák 
ölelésében fekvő telekre húzták fel a kétszintes 
házat. A szerény összterületű (272 m2) családi 
lak lényegében idegen testként áll úgy az erdei 
környezetben, mint a távolabbi épületek szom-
szédjaként. Nem a sátortetős, faszerkezetes, 

Vonzóvá ez a ház a fekete téglafalazatát fel-felszakító ablakok változó ritmusú rendszere által válik
Nagyon pontosan megválasztott berendezési tárgyakMegközelítőleg 2000 négyzetméternyi, fák ölelésében fekvő telekre építették fel a kétszintes házat
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vagyis klasszikus helyi építési módot tükrözi  
e felépítmény, inkább a néhány éve lényegében 
univerzálissá lett, konténerszerű, monolitikus 
tömbformát, melyben, ha igen, akkor elsősor-
ban az építési anyagok használata adhat kevés 
fogódzót ahhoz, hogy éppen milyen kulturális 
és/vagy földrajzi területen járunk. Natkevičiusék 
jelen kisháza idegenszerű, mégsem feltűnni 

vágyó épület. Józan, racionális, funkcióelvű. 
Vonzóvá a fekete téglahomlokzatait  fel-felsza-
kító üvegfalak változó ritmusú rendszere által 
válik. Távolról tekintve a házra, mintha óriások 
építőjátéka lenne, amit a gigászok változatos 
módon rakhatnak össze, majd szedhetnek újra 
szét. A belső téri szisztéma a hagyományos 
elrendezést követi, eszerint a családi, baráti 
együttlétek térrészei a földszintre kerültek, a pri-
vát hálók az emeletre - utóbbiak megközelítése 
a téglaforma ház nagyjából szimmetriatenge-
lyébe elhelyezett, nyitott lépcsőházból történik.  
A kompakt külső merész szögekkel, mennye-
zetmegnyitásokkal szabdalt, már-már mono-
króm belsőt rejt, melynek berendezése nagyon 
pontosan megválasztott bútordarabokkal, vilá-
gítótestekkel történt, láthatóan jól megírt kon-
cepció alapján. 

Tervezés: 
Gintautas Natkevičius, Rimas Adomaitis,  

Jurgita Skalskytė

Tervezés éve: 
2013

Megvalósítás éve: 
2014

Összterület (nettó):
272 m2

Már-már monokróm belső tér

A szimmetriatengelybe helyezett nyitott lépcsőház

Merész szögek, mennyezetmegnyitások

Innen mintha  
egy nyitott 
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