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Pisano bogastvo
Stanovanje v Ljubljani z zanimivimi
arhitekturnimi detajli

besedilo Ana Struna Bregar fotografije Miran KambiË
interier Katarina ©tok, u.d.i.a. + A.Biro

Priznani sodobni oblikovalec Ronan Bouroullec je pred
kratkim v enem od svojih intervjujev dejal: ﬂKo danes listam
po arhitekturnih revijah, me pogosto zmrazi, ko vidim vse te
hladne prostore.« Tokrat vam predstavljamo ravno obratno.
Zlata barva je rdeËa nit stanovanja, v katerem so na sodoben
naËin interpretirane klasiËne oblike. V stanovanju se Ëuti
usklajenost materialov, barv, tekstur in oblik. Piko na ﬂi«
da skrbno izbrana osvetlitev ter prava mera ter kompozicija
dekorativnih elementov.

Domovanje je odsev æivljenja njegovih stanoval-

A.Biroja, uredil novo, zanimivo domovanje. Vila Urbana je

cev. Ljudje svoj dom skoraj vedno napolnimo s predmeti,

kompleks, ki nudi uporabnikom najkvalitetnejπe urbane in

ki nas spominjajo na doloËene dogodke, osebe in kraje.

arhitekturne kvalitete (urejena okolica, parkiranje, bliæina

Domovi sËasoma postanejo prenapolnjeni pisani kolaæi.

javnih storitev, vratar, urejeni skupni prostori, kvalitetni

Selitve ali prenove so ponavadi razlog, da premislimo o

materiali, pogledi iz stanovanj, fleksibilna zasnova stano-

svojem odnosu do bivanja, da preËistimo odveËno kramo

vanja, tehnoloπka opremljenost …). Vhod in stopniπËe Vile

in na novo zaæivimo. V Vili Urbani, novem prestiænem so-

Urbane prepleta zlat mozaik priznanega umetnika, ki sub-

dobnem stanovanjsko poslovnem kompleksu v srediπËu

tilno nagovarja lastnike stanovanj h razkoπju.

Ljubljane, zgrajenem po naËrtih mednarodno priznanega arhitekta s slovenskim poreklom Borisa Podrecce, si

Po πtevilnih potovanjih in ogledih najlepπih kra-

je zakonski par v zrelih srednjih letih po πtevilnih bogatih

jev sveta sta imela naroËnika æeljo, da bi njuno novo stano-

æivljenjskih izkuπnjah s pomoËjo arhitektov Katarine ©tok in

vanje povzelo pisano bogastvo, ki sta ga uæila v æivljenju.
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Po usklajevanju z naroËnikom se je na podlagi sinteze
podanih æelja ustvarilo prestiæno stanovanje, ki deluje na
principu temno - svetlo. Zlato obarvane notranje stene stanovanja in nevtralno, skoraj nevidno, temno pohiπtvo iz
wengé lesa, predstavljajo diskretno ozadje posamiËnim domiselnim kosom pohiπtva priznanih svetovnih oblikovalcev
in izbranih pohiπtvenih proizvajalcev. Zlasti vrhunski izdelki
nizozemskega proizvajalca Moooi, nosijo v sebi precejπnjo
mero ekstravagantnosti in zbadljivosti, ki stanovanju dajejo posebno vzduπje.

Stanovanje s pahlja»asto zasnovo
Stanovanje, ki meri nekaj veË kot sto πtirideset
kvadratnih metrov, ima pahljaËasto zasnovo. Iz predsobe
so dostopni vsi sklopi stanovanja (spalni del s kopalnico),
glavni bivalni prostor z jedilnico, dnevno sobo, kuhinjo in
loggio, ter servisni del s straniπËem, utilitijem, savno, kopalnico in manjπim kabinetom. Po meri narejena pohiπtvena
oprema ima na premiπljenih mestih oblikovane zanimive
zaseke ali preboje, ki prostore psiholoπko in dejansko πe
bolj povezujejo. Stanovanje odlikuje prostornost in prekra-
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sni pogledi na Ljubljano in Ljubljanico. To se lahko zaËuti

govata odprtina v omari ‡ ozek zlati rez, ki je namenjen

æe takoj ob vstopu v stanovanje, ko se opazi zlati, v mede-

predvsem postavitvi dragocenih predmetov, a je hkrati

nino obleËeni izsek v omari dnevnega prostora, v njem pa

centralni povezovalni element med javnim in zasebnim de-

z izjemnim obËutkom v zlati skledi aranæiran velik cvetliËni

lom stanovanja.

aranæma orhidej. Izvedena reπitev omogoËa neposreden
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pogled iz predsobe v dnevno sobo, proti loggii, ter vabi

V osrednjem dnevnem prostoru je postavljen

obiskovalca v javni del stanovanja. Gre za optiËno poveËa-

dolg kuhinjski otok iz rdeËega porfirja, ki loËuje kuhinjo

vo prostora in ustvarjanje preseneËenja z elementom, ki

od dnevne sobe. Na zanimiv naËin so domiselno reπene

ga bo vedno krasila sveæina cvetja. Zanimivo povezavo ho-

tudi anomalije na zunanjem obodu prostora. MoteËe kon-

dnika in dnevnega prostora predstavlja tudi nizka podol-

strukcijske stebre ob zunanjih stenah diskretno skrivata
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dva sloja elegantnih dolgih zaves, ki se spuπËajo izza valo-

Arhitekturno dosledno so z obËutkom oblikova-

vitega izreza v spuπËenem stropu. Prvi sloj zlatih prosojnih

ni kopalniπki prostori. Glavna kopalnica, tuπ ob savni in

zaves vliva prostoru posebno mehkobo, medtem ko drugi

straniπËe za goste so obleËeni v enake rjavo zlate mozaike,

sloj zaves iz temno vijoliËnega æameta predstavlja dodatno

s Ëimer spominjajo na visoko kulturo uporabe vode in lepo

plast intime.

oblikovane vodne prostore æe v davni preteklosti.

Izseki v pohiπtvu so zasnovani tudi v obeh spal-

Zasnova stanovanja se je nadaljevala tudi pri iz-

nicah. V kabinetu sta ob postelji niπi, ki predstavljata na-

boru dekorativne posteljnine ter po meri narejenih, zani-

domestek noËnih omaric, v spalnici pa v usnje tapecirana

mivo potiskanih namiznih prtov, prtiËkov in kuhinjskih krp,

niπa, v kateri je nameπËena televizija, in ki hkrati sluæi kot

z vezenimi inicialkami lastnikov, ki jih je oblikovala obliko-

sediπËe.

valka Julija Zornik Strle.
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