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A szomszédos villák egymástól kellö távolságban élvezik háborítatlan környezetüket és a környezö hegyekre nyíló panorámát.
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Az építész legtöbbször csak álmodozik
az ideális ügyfélrôl, aki szabadjára engedi
a tervezô mûvészi ambícióját és ugyanakkor ellenvetés nélkül állja a számlákat. Így
érthetô az a törekvés – amelyet csak a fiatal építészek egy igen szûk köre engedhet
meg magának –, hogy mindenekelôtt egy
saját, referenciaértékû ház építésébe fog,
amellyel megalapozhatja karrierjét. Ilyen
ez a Madrid környéki ház is.
A Guadarrama hegyvonulatai között, gigantikus méretû görgetegsziklák karéjában a fiatal spanyol építész házából buja
zöld völgyre nyílik panoráma. Gondolnánk-e a lüktetô, ötmilliós lakosú spanyol
fôvárosról, hogy közvetlen vonzáskörzetében ilyen egyedülálló természeti adottságok találhatók?
Ebben a páratlan környezetben a házat
a zsenialitás keszekuszaságának lendületével szerkesztette meg tervezôje – uralkodó fôhomlokzat nélkül – mind a négy égtáj
felé egyforma fontosságúra.
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A kerti partik cateringszolgálatának felszolgálói a konyhából közvetlen levezetö kerti lépcsön közelíthetik meg a medence körül szórakozó vendégeket.
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A mediterrán környezetre jellemzô hófehérre vakolt falfelületek a ház minimalista
stílusát tükrözik.
Az 5000 m2-es telken három szinten és
közel 500 m2 beépített alapterületen öltötte
formába vágyai otthonát az építész. A tágas életterek és a keskeny közlekedôk
mellett az élvezetek elmaradhatatlan kellékeire, a borospince és az úszómedence
kialakítására is kellô figyelmet fordított.
Az utca felôl két-, a kert felé háromszintes épület a telek lejtésébôl adódó szintkülönbséget használta ki.
Az érkezô elé táruló keleti homlokzat látványa visszafogott, diszkrét épület hatását
kelti, csak a több irányba kiemelt felülvilágító ablakok játéka enged következtetni
a nem mindennapos építészeti megoldásra.
A kíváncsi tekintetek elôl rejtett, a hátsó
traktus felôli privát szféra fôbb lakótereit
hatalmas, faltól falig üvegfelületekkel és
teraszokkal nyitja meg a kert felé.
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A közlekedök rendszere túllép megszokott funkcióján, többszintes légtereivel és üvegfelületeivel minden szakasza önálló kompozíciót alkot.

A körpanoráma egyéb irányaiba egyegy véletlenszerûnek tûnô, ám valójában
igen tudatosan elrendezett nyílászárókat
találunk.
A nagy üvegfelületek egyrészt a többszintes légterû közlekedôket árasztják el
természetes fénnyel, másrészt dekoratív
tájképi elemként szolgálnak.
A kertbôl tereplépcsô vezet le a bejárathoz, ahonnan a közbensô épületszintre lépünk be. Az épület súlypontjában egy tágas légtérben kapott helyet a nappali és az
étkezô, ideális, délnyugati tájolással. Ettôl
jobbra a vendégmosdó és a konyha, majd
a személyzeti háló a fürdôjével, a mosóvasaló helyiség és a dupla garázs, míg
balra két kényelmes, déli fekvésû háló, saját gardrób- és fürdôhelyiséggel.
Az emelet kb. 80 m2-e fôhálóul szolgál
gardróbbal és fürdôvel. Az alagsorban egy
kisebb, úgynevezett játszószalon, egy
vendégháló saját gardróbbal és fürdôvel,
egy borozó és egy kertészeti tárolóhelyiség kapott helyet.
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Az étkezö dekorációmentes, az asztal körül csupán pár családi fotót találunk, amelyek nem vonják el a figyelmet a hegyek lenyügözö látványától.

Az emeleten helyet kapott szülöi háló fürdöszobája a legexkluzívabb a házban. A tükröt a homlokzaton végigfutó ablaksáv elé függesztették be.

Anyaghasználatában és részletképzésében is tökéletességre törekedett az építész. Szélsôséges idôjárási viszontagságoknak is ellenálló, speciálisan impregnált
homlokzati vakolatot alkalmazott, a vizesblokkokba pakisztáni márványt hozatott, a
lakóterek padlóburkolatául pedig magas
minôségû, néhol 3 méter szálhosszúságot
is elérô hajópadlót választott.
A villa enteriôrjében is a fehér szín a
meghatározó. A javarészt minimalista bútorokkal berendezett helyiségeket egy-egy
karakteres használati vagy dísztárggyal
tették otthonosabbá, amelyek között éppúgy találhatók klasszikus darabok, mint
például Le Corbusier chaise longue-ja.
Ezeken kívül saját tervezésû bútorok
(mint a robusztus tömörfa étkezôasztal),
patinás antik darabok (mint a dohányzóasztalként szolgáló utazóláda) vagy az elôkert díszeként rusztikus népmûvészeti tárgyak is színesítik az összképet.

A medence körüli gondozott pázsit kerti
partik gyakori színtere.
A déli fekvésû oldalkertet – amelyre a
hálók néznek – illatos fûszernövényekkel
ültették be.
A kompozíció fô ereje kétségtelenül a
hatalmas gránitsziklában rejlik, amely egyrészt funkcionális szintáthidaló elemként
szolgál, másrészt eggyé forrva az épülettel
harmonikus átmenetet képez a külsô és a
belsô tér, az épített és a természetes környezet között.
Az építész nosztalgiával gondol vissza a
tervezés és a kivitelezés idôszakára. Mások szemében inkább hátrányt, nehézséget jelentett volna a sziklás terepadottságú
telek, ám neki sikerült alkalmazkodnia
hozzá és elônyt kovácsolnia belôle.
Terve könnyedén alkalmazható volt a
sajátos helyszínre, és példaértékû tisztelettel viszonyult annak jellegzetességéhez.
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