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Lekcja rewitalizacji. Zaniedbane dziś osiedle robotnicze
Kaufhaus w Rudzie Śląskiej...

Kopernik w budowie. W poniedziałek, 28 lipca, ruszy
budowa Centrum Nauki...

Aktualności z kraju »

Czy będzie muzeum?. Dopiero co Christian Kerez

Dobrze mieszkać na Śląsku

zaprezentował nowe rozwiązania Muzeum...

Front i Mobius wyróżnieni !. Front Architects, zwycięzcy
poznańskiej Akcji-Kreacji, jako jedno z...

Jahn za Gottfrieda. Zbudowany w 1972 r. według projektu
Jerzego Gottfrieda,...

Muzeum bliżej. W poniedziałek, 14 lipca, szwajcarski
architekt, Christian Kerez,...

Powrót do świetności?. W niedzielę, 13 lipca, zostało
uroczyście otwarte „nowe”...

Nowa twarz Prezydenta?. Zabytkowy szyb Prezydent,
jeden z symboli Chorzowa, ma...

Kolejna OSSA. W dniach 17-24.X 2008 r. w Krakowie,
odbędą...

Nie dość dobre.... Konkurs na projekt rozbudowy
warszawskiej ASP zakończył się...

Specjalna Strefa w Łodzi. Wiadomo już, jak będzie
wyglądała Specjalna Strefa Sztuki...

Bezinteresowna Przestrzeń Miejska. Pomysłów na

Minimalistyczna architektura z „żywymi ścianami”, mocne kolory i dużo zieleni – polska mieszkaniówka
nie jest skazana na przeciętność.
W Katowicach, przy ul. Widok, powstanie nowy apartamentowiec. Zaprojektowali go Przemo Łukasik i
Łukasz Zagała z prężnie działającego gliwickiego biura architektonicznego Medusa Group – jednej z
najlepszych pracowni w kraju.
Pomysłowości architektów wyszedł naprzeciw inwestor, mający nietypowe, jak na polskie realia,
wymagania. MK Inwestycje postanowiło wpisać się w okoliczny typ niskiej zabudowy blokowej, stawiając
na niewielki, czterokondygnacyjny obiekt. Z kolei jego lokalizacja na dawnych terenach działkowych
zaowocowała dużą ilością terenów zielonych. Chcąc zachować przestrzeń i zieleń, inwestor zdecydował
się na postawienie tylko jednego budynku, ale za to odznaczającego się wysoką jakością architektury i
zastosowanych materiałów.
Niski budynek przykryty jest płaskim dachem, na którym pojawią się wystające, prostopadłościenne
bryły. To antresole największych mieszkań, z których można wyjść bezpośrednio na pokryty egzotycznym
drewnem dach, służący również jako taras. Pozbawione tarasów mieszkania na parterze będą mieć w
zamian niewielkie ogródki. Na parterze pojawią się też miejsca na usługi, a pod całym budynkiem będzie
podziemny garaż. Płaską elewację apartamentowca, wykonaną z czarnej cegły klinkierowej, ożywią
kubiczne, intensywnie zielone wykusze. Będą one miały ściany wegetatywne – pokryte specjalnym
podłożem, które z czasem obrośnie pnącymi roślinami.
W apartamentowcu przy ul. Widok będą 43 mieszkania o powierzchni od 36 do 183 m². Konstrukcja
budynku umożliwi dowolną ich aranżację – ściany działowe można ustawić zgodnie z życzeniem
konkretnego klienta. Kuchnia może być zamknięta lub otwarta na pokój dzienny, może też być tylko
aneksem. Architekci przygotowali po kilka wariantów aranżacji dla każdego lokalu.

zmianę oblicza Warszawy nie brakuje. Coraz...

Luksus z Grand Prix. Znane są już wyniki ósmej edycji
konkursu „Piękny...

Ołtarz Archi-Szopą. W środę późnym wieczorem zakończyły
się obrady jury...

Trendy Jesus dla Poznania. W stolicy Wielkopolski
wieżowce rosą jak grzyby po...

Targi z ADS. Międzynarodowe Targi Poznańskie już wkrótce
staną się jeszcze...

Ludzie wrócą na Piotrkowską?. Centrum Piotrkowska –
tak będzie nazywać się zrewitalizowany...

Dobrze mieszkać na Śląsku. Minimalistyczna architektura z
„żywymi ścianami”, mocne kolory i...

Duch Jana Baptysty . W tym roku już po raz dziesiąty
zostanie...

Archi-Szopa – prawie jasne. W zeszły czwartek – 12
czerwca 2008 -...
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Sprzedaż mieszkań ma ruszyć już wkrótce. Deweloper zapowiada, że ceny będą zaczynać się od 7 tys. zł
za m². Im większe mieszkanie z dodatkowymi tarasami i wykuszami, tym cena będzie wyższa.
Medusa Group w ostatnich latach projektuje najciekawsze osiedla i domy wielorodzinne na Górnym
Śląsku. Ich projekty są realizowane m.in. na osiedlach Bażantów w Katowicach i Glivia w Gliwicach. W
trakcie realizacji jest też min. zaprojektowana przez Łukasika i Zagałę adaptacja na lofty zabytkowego
spichlerza w Gliwicach. Wszystkie projekty odznaczają się bliską modernizmowi estetyką. Zestawiając
minimalizm formy z mocną kolorystyką i ciekawym połączeniem materiałów, wprowadzają one do
współczesnej polskiej mieszkaniówki nową i rzadko spotykaną jakość.
autor: ks
Komentarze:

data publikacji: 2008-06-19

Zielona architektura
Eko-architektura nie jest zjawiskiem
nowym – od dawna stosuje się
ekologiczne materiały i
energooszczędne technologie. Cały
czas pojawiają się nowe rozwiązania,
takie jak ograniczanie ilości zużywanej
energii

Dodaj komentarz do artykułu »
Spójność i logika
Gdybym miał zaprojektować np. salę
koncertową, zacząłbym od próby
zrozumienia jej akustyki i sposobu, w
jaki ludzie odbierają przestrzeń teatru.
Nie byłaby to więc rzeźba z salą
koncertową w środku ̵ mówi Nicolas
Grimshaw
Wierzę w architekturę
Mam pewną wizję architektury, którą
próbuję zrealizować w swoich
budynkach. To nie mesjanizm czy
profetyzm, ale wewnętrzna wiara, że
można coś przekazać za
pośrednictwem architektury i ludzie to
zrozumieją - mówi Santiago Calatrava
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