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PREREZ: POTRES
Potresna odpornost hiš
ODGOVORNO Z VODO
Vodno učinkovite stavbe,
vrtovi, mesta,
krožna uporaba vode
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STANOVANJE Z
VELIKO OSEBNEGA
PEČATA
Fotografski studio v prenovljeni mansardi

INTERIER
---------------------------------- 107
Besedilo: Eva Gusel
Fotografije: Katja Bidovec
in Arne Hodalič
---------------------------------Avtorji projekta: ŠTOK +
PRETNAR, arhitekturni studio
Lokacija: Kranj
Leto načrtovanja: 2018
Leto izvedbe: 2020
----------------------------------

Življenjski slog naročnika, to, s čimer se v življenju aktivno ukvarja, kar
ga zanima in žene, je dejavnik, ki vedno sooblikuje proces arhitekturnega
projektiranja. Ne gre namreč zgolj za zadovoljitev funkcionalnih potreb,
pač pa za prostor, ki da tem aktivnostim in zanimanjem fizično obliko,
da se lahko razvijajo naprej.
-------------------------------------------------V predstavljenem projektu prenovljene mansarde arhitekturnega biroja
Štok + Pretnar je to razvidno zelo izrazito in neposredno, saj sta poklic
in bivanje naročnikov dobesedno združena v eno stanovanjsko enoto.
Pritličje mansardnega stanovanja je fotografski studio s pisarno in arhivom, velik 70 m2, nadstropje pa 60 m2 velik bivalni del. Glede na razmerje

med kvadraturama in umestitev celotnega bivalnega dela v podstrešno
polovico mansarde bi skoraj lahko rekli, da gre pravzaprav za fotografski
studio, ki mu je dodan še bivalni del. Oba med sabo povezuje fotografski studio, kjer potekajo fotografiranja. Studio je kot dvovišinski prostor
najbolj reprezentativna točka stanovanja, iz katere se po stopnicah pride do zasebnega dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico. Z dnevnim
prostorom je povezan tudi vizualno, zaradi česar je slednji videti večji in
prostornejši. Do bivalnega dela je sicer mogoče priti neposredno prek
ločenih stopnic takoj ob vhodnih vratih v spodnjem nadstropju. Celotno
stanovanje odlikuje tudi kakovostna naravna osvetlitev, ki je najbolj zaznavna prav v fotografskem studiu.
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ODGOVARJATA NAROČNIKA
------------------------------------------------------------------------------Kakšna je vajina izkušnja združevanja zasebnega prostora z delovnim? Se vama kdaj zazdi, da
nimata dovolj občutka zasebnosti?
Najino življenje se vrti okoli dela, preplet prostega časa z delom je nekaj povsem vsakdanjega in
nikoli se nisva zares ukvarjala s tem, da bi si življenje razdelila na dva ločena dela. Ne glede na
to pa je zasebnost za naju vseeno pomembna –
in v novem domu nimava občutka, da tega ne bi
imela. Katarina in Marko sta prostor zelo smiselno zasnovala na poljavni del, kjer so fotografski

studio, pisarna in arhiv, ter s stopnicami ločen
zasebni del v mansardi, kjer so bivalni prostori.

----------------------------------Ali dvovišinski fotografski studio zunaj delovnega časa kdaj uporabljata tudi kot dodatni
prostor za bivanje?
Seveda, pravzaprav s prijatelji velikokrat posedamo prav v tem prostoru. Čeprav gre za osrednji
prostor stanovanja, se tja velikokrat umakneva,
ko potrebujeva nekaj minut tišine, in tam v miru
prebereva ali prelistava kakšno knjigo …

DATOTEKA
Fotografski studio v prenovljeni mansardi
POVRŠINE
Fotografski studio s pisarno in arhivom: 70 m2
Bivalni prostor v mansardi: 60 m2
PROJEKTANTSKA EKIPA
Arhitektura: ŠTOK + PRETNAR, arhitekturni studio
Interier: ŠTOK + PRETNAR, arhitekturni studio
Investitor: zasebni

-----------------------------------
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ODGOVARJATA ARHITEKTA
KATARINA ŠTOK PRETNAR IN
MARKO PRETNAR
--------------------------------Ali se vama zdi, da lahko naročnik s
tako izrazitim značajem in življenjskim
slogom pozitivno vpliva na projekt –
ali pa je delo zaradi specifik v tem primeru zahtevnejše?
Včasih se zgodi, da kdo malce naivno
vpraša: »Kako pa bi bila videti vaša
sanjska hiša? Kaj bi naredili, če ne bi
bilo nobenih omejitev?« Vprašanje ni
pravo, saj »sanjskost« projekta ni v
tem, da lahko narediš karkoli, ampak
da znaš v okviru omejitev, ki so tako v
arhitekturi kot v življenju neizpodbitno
dejstvo, najti prave rešitve za prave
ljudi. Sanjskost je tudi v tem, da se z
naročnikom razumeš do te mere, da
komunikacija gladko teče v obeh smereh in da ti naročnik zaupa, da lahko
projekt skupaj pripeljemo do zaključka,
s katerim smo vsi zadovoljni.
Kaj je bilo pri združitvi dveh zelo različnih programov (dela in bivanja) v
enem stanovanju največji izziv?
Kadar sta posameznikovo profesionalno in zasebno življenje nedeljivo
združena, potem tudi v prostoru take
ločnice dejansko ni. Jasno, da do najbolj
zasebnih prostorov ne dostopa ravno
vsak, a že sama konstrukcijska logika
obstoječega objekta je ponujala svoje
odgovore: na eni strani dvovišinski
prostor studia z odprtimi stopnicami, ki
vodijo do dnevnega prostora s kuhinjo,
ki je že po naravi bolj javni del prostorov stanovanja; na drugi strani pa bolj
zasebno stopnišče, ki vodi neposredno
k spalnici in zasebni kopalnici. Javni
in zasebni del sta se tako že s samim
sledenjem logiki obstoječe arhitekture nekako naravno razdelila. Eden od
pomembnih vidikov dobre prenove je
namreč ravno to, da znaš razbrati, kaj je
v obstoječem prostoru kakovostnega,
to ohraniš in po možnosti še nadgradiš.
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Meja med delovnim in bivalnim delom stanovanja je
ponazorjena zadržano, predvsem z niansami uporabljenih materialov. V studiu prevladujejo nevtralni toni
s sivimi epoksi tlemi in belimi stenami, v vhodnem in
bivalnem delu stanovanja pa so prisotni izrazitejši toni
in materiali, denimo parket ali fotografije na stenah.
Rdeča nit celotnega stanovanja, ki mu daje izrazit osebni pečat, pa so fotografije naročnikov (ki sta fotografa), izobešene po vseh stenah stanovanja.

Zaradi njih so vse stene bele, razen v kopalnici, kjer so
bež in v wc-ju za goste pastelno zelene barve.
Arhitekta sta se odločila še posebej poudariti značaj
bivanja pod streho, zato sta leseno strešno konstrukcijo, ki pride najlepše do veljave v studiu in bivalnem
prostoru, pustila vidno povsod, tudi v kopalnici. Stanovanje tako ni razgibano samo zaradi poklica naročnikov, pač pa tudi zaradi
raznolikosti prostorov, njihovih višin, naklonov strehe in vizualnih povezav.

Fotografija
kot rdeča nit
stanovanja.

