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Palėpė 
Sidnėjuje

Architektas – „Christopher Polly Architect“ (www.christopherpolly.com)

Vieta – Darling Pointas, Sidnėjus, Australija

Projekto plotas –100 m2

Terasos plotas – 55 m2

Realizacija – 2011 m.

Fotografas – „Brett Boardman Photography“ (www.brettboardman.com)

KonteKstas. Šie palėpės apartamentai įkurti prieplau-
koje, rytinėje Sidnėjaus priemiesčių dalyje stovinčiame 
Easthaven name, pastatytame praėjusio amžiaus šeštojo 
dešimtmečio pabaigoje. Šiaurinėje apartamentų pusėje 
atsiveria vaizdas į Sidnėjaus prieplaukas, o rytinėje pusėje 
galima stebėti žavingą Double Bay paplūdimį bei Point Piper 
kvartalą.

Koncepcinė StruKtūra. Klientui buvo pateiktas pa-
siūlymas visiškai pertvarkyti bei pritaikyti individualiems po-
reikiams viršutiniame pastato aukšte esančius apartamen-

tus, praturtinti pojūčius tiek vidaus, tiek eksterjero erdvėse 
dvilypiu požiūriu:

plano konfigūracijoje aiškiai apibrėžti bendro naudojimo 
ir privačias erdves, paliekant galimybę tam tikras patalpas 
suskaidyti, praplėsti kitų patalpų sąskaita arba atskirti nuo 
kitos erdvės, taip užtikrinant unikalių erdvinių konfigūracijų 
įvairovę;

sukurti stiprų fizinį ir vizualinį ryšį tarp interjero bei terasos, 
sustiprinti ryšius tarp svetainės, virtuvės bei terasos erdvių, 
iš kurių per miegamąjį šviesa nusidriekia iki vonios kam-
bario, taip pat tiesiogiai sklinda per gyvenamąsias erdves. w
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mosios erdvės užuolaidų pertvara, kuri prireikus gali atskirti 
ar praplėsti patalpas.

Berėmis kampinis langas bei slankiojančios durys pra-
plečia virtuvę į terasą, gerina šviesos tėkmę, ventiliaciją bei 
priėjimą prie nepakartojamo vaizdo į prieplauką, tuo pačiu 
žymiai praplečia funkcionalumą bei šios patalpos ryšį su 
terasa. plieninio rėmo pavėsinė su integruotomis reguliuo-
jamomis žaliuzėmis bei apšvietimu tęsiasi per visą šiaurinę 

interJero SprenDiMai. apartamentuose panaudota 
ilga stumdomų / slankiojančių sienelių sistema, kuri pra-
sideda ties įėjimu ir baigiasi ties šiaurine terasa, gali būti 
sujungta į ištisinę sieną, sudarytą iš atskirų modulių. Besi-
driekdama išilgai visų patalpų ši mobili pertvara tarsi atlieka 
slenksčio tarp bendro naudojimo ir privačių patalpų vaidme-
nį. Vizualinis plano paprastumas yra suskaidytas lanksčios 
pertvaros tarsi punktyru, slepiančiu privačių patalpų, išdidin-

to vonios kambario bei virtuvės konfi gūracijų galimybes.
plačios slankiojančios bei besivarstančios plokštės su-

teikia lankstumo privatų svečių kambarį praplečiant arba 
prijungiant prie gyvenamosios erdvės ir taip atveria kelius 
šviesai bei gerina ventiliaciją, tuo pačiu vizualiai ir fi ziškai 
pratęsia gyvenamąją erdvę. nauja darbo bei poilsio zona, 
įrengta šalia įėjimo, atveria atpalaiduojančius vaizdus į 
prieplauką. Ši zona gali būti vizualiai atskirta nuo gyvena-

Palėpės planas:

1. įėjimas; 2. darbo kambarys; 3. poilsio kambarys; 4. svetainė; 5. valgomasis; 6. svečių kambarys / svetainė; 7. vyno sandėliukas; 8. miegamasis; 

9. vonios kambarys;  10. virtuvė;  11. inžineriniai tinklai; 12. terasa; 13. suolas / spintelės; 14. kepsninė.

Pjūvis A

Pjūvis B

pusę, suteikia apsaugą visiems šiauriniams langams, su-
stiprina patogumo jausmą bei galimybę gėrėtis terasa vi-
sais sezonais. išorinė veidrodinė siena vakarinėje terasos 
pusėje atspindi prieplaukos vaizdus stebint iš pagrindinio 
miegamojo, o linijiškai iš medienos suręsta barbekiu zona 
bei žemi suoleliai su integruotomis sandėliavimo talpomis 
suteikia dar vieną erdvę papildomam gėrėjimuisi supančia 
aplinka bei atspindžiais.w
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