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Simplitate, confort și 
respect pentru natură 

După 28 de ani de trai într-o casă minusculă, un cuplu din Statele 
Unite ale Americii a decis că e timpul să treacă la nivelul următor.  
În prezent, Julie, Rob şi câinele Mo trăiesc fericiţi într-o locuinţă 
mult mai spaţioasă, care respectă câteva principii de bază:  
simplitate, confort și respect pentru natură. 
TexT: CăTălina Pavel FoTo: Mike Dean PhoTograPhy, rob yagiD în nuMele Fine 

hoMebuilDing, nir Pearlson

rePorTaj inspirație internațională

loCalizare: eugene, oregon, sTaTele uniTe ale aMeriCii
suPraFaţa uTilă: 75 MP
suPraFaţa Terenului: 214 MP
sTruCTură: leMn 
niveluri: P+1
nuMăr De CaMere: 2
anul Finalizării ConsTruCţiei: 2012IN

FO
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rePorTaj inspirație internațională

Timp de aproape trei decenii, Julie (învăţă-
toare cu state vechi) şi soţul său Rob (de 
profesie comisar districtual) au locuit într-o 

casă micuță, netulburaţi de fiorii consumerismului 
şi nici de aburii relaţiilor interumane. Cum însă şi 
pentru oamenii grijulii cu natura confortul domestic 
este important, cei doi şi-au planificat o altă locu-
inţă, mai spaţioasă, plasată în mijlocul unei grădini 
întinse. Materializată de arhitectul Nir Pearlson şi 
echipa de construcţie Six Degrees Construction, 

noua reşedinţă se pliază la perfecţie pe cerinţele 
clienţilor şi inspiră un sentiment de relaxare – o 
condiţie primordială pentru o viaţă fericită. 
Locuinţa este una compactă, de dimensiuni mici, dar 
graţie soluţiilor oferite de către arhitect – ce vizau 
interconectarea camerelor, respectiv a interiorului cu 
exteriorul –, casa pare mult mai spaţioasă decât este 
în realitate. Mobilierul în culori pale şi elementele de 
decor interior în care s-a investit cu măsură sporesc, de 
asemenea, impresia de locuinţă extinsă; nu în ultimul 

o loCu i nţă CoM PaC Tă , dar cu posibilităţi 

de extindere a fost ceea ce și-au dorit Julie şi 

Rob. Respectând criteriile menţionate, noua casă 

a cuplului induce un sentiment de abundenţă.  

l a e xTe r ior ,  această construcţie eficientă din 

punct de vedere energetic este prevăzută cu finisaje 

din materiale rezistente cum ar fi astereala din metal. 

Poziționarea proprietății  
s-a făcut pe direcţia  
est-vest pentru  a fi scăldată 
din plin şi timp îndelungat 
în lumina soarelui

rând, acest efect dezirabil este produs de acoperişul în 
şed (cu ajutorul căruia se definesc dimensiunea şi des-
tinaţia camerelor) şi, bineînţeles, de veranda pe care se 
sprijină construcţia. Aceasta din urmă este din lemn 
de esenţă tare şi oferă acces multiplu către grădina de 
legume, cu care cuplul se mândreşte. De altfel, frumu-
seţea spaţiului verde se datorează poziţionării propri-
etăţii pe direcţia est-vest – ceea ce înseamnă că este 
scăldată din plin şi timp îndelungat în lumina soarelui 
– şi pe un sol de luncă argilos, deosebit de fertil. 
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rePorTaj inspirație internațională

aCoPe r işu l î n ş e D defineşte 

dimensiunea şi poziţionarea camerelor. 

alegeri 
insPiraTe

Reţeaua de ferestre permite 
iluminarea locuinţei timp 
îndelungat, respectiv econo-
misirea energiei electrice. 
Pentru ridicarea construcţiei s-a 
folosit lemn de esenţă tare, iar 
la interior uşile sunt realizate 
din lemn de brad şi lemn de 
Duglas (Pseudotsuga menziesii). 

s Paţi u l i nTe r ior De M iCi  

Di M e n si u n i  a necesitat o bună organizare  

a încăperilor; camerele se întrepătrund,  

dar într-un fel ce permite protecţia spaţiilor private.
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rePorTaj inspirație internațională

baia ş i Dor M iToru l  

M aTr i Mon ial se găsesc la capătul  

unui hol minuscul; în acest hol  

mai este amenajat un altar budist ce 

învăluie casa într-o aură pozitivă.

M aTe r iale le 

naTu r ale 

(lemn, piatră)  

au intrat în  

alcătuirea 

mobilierului 

din întreaga 

reşedinţă, fiind 

totodată materie 

primă pentru 

realizarea  

finisajelor din 

toaletă. 

Dor M iToru l 

M aTr i Mon ial  

este una dintre cele mai 

frumoase încăperi ale 

casei, ce îmbie la odihnă, 

dar şi energizează  

prin intermediul  

decoraţiunilor în culori 

aprinse. Încăperea 

oferă acces direct 

către grădină.

ansaMblu 
arMonios

Baia reşedinţei se 
delimitează de restul 
încăperilor, prin 
suprafeţele placate cu 
piatră naturală şi por-
ţiunii din zid alcătuite 
din cărămizi de sticlă. 
Cărămizile de sticlă 
prezintă proprietăţi 
izolatoare de calitate 
înaltă şi sunt indicate 
şi pentru realizarea 
ferestrelor fixe.

Ai putea crede că un asemenea colţ de rai se află 
la mare distanţă de oraş, dar în realitate, reşedinţa 
celor doi soţi este amplasată între o arteră urbană 
principală (la vest) şi râul Willamette, în direcţia 
opusă, apă străjuită de o alee pentru biciclete. Ca 
orice casă construită pentru a face viaţa proprieta-
rilor săi mai uşoară şi mai agreabilă, se bucură de 
existenţa (în acelaşi sit) a trei anexe: un hambar, un 
şopron şi o altă locuinţă, de dimensiuni mai mici. 

Spaţii de depozitare, dar şi o cameră de me-
ditaţie au mai fost amenajate şi în podurile 
locuinţei principale. Încăperile amintite sunt 
prevăzute cu scări de acces, iar una dintre 
acestea conţine echipamentele de încălzire 
şi ventilare a casei, cu efecte minime asupra 

mediului (pompă de căldură în sistem mini-split 
şi un ventilator cu recuperare de căldură). 
O reţea de panouri solare fotovoltaice compen-
sează consumul de energie electrică în perioada 
de vară, iar apa caldă menajeră se obţine prin 
intermediul unui colector solar cu rezervor. 



aCCesorii rusTiCe

Ca stil de design interior, căminul se 
găseşte la confluenţa dintre modern 
şi tradiţional. Accesoriile rustice reali-
zate manual înfrumuseţează aproape 
fiecare colţ al spaţiului de locuit. 
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rePorTaj inspirație internațională

g r ăDi na Cu leg u M e şi arbuşti cu flori 

înconjoară proprietatea; casa oferă acces 

din toate zările către spaţiul verde, avantajat 

în primul rând de solul de luncă argilos. 

Pentru irigarea grădinii, proprietarii folosesc apă 
pluvială colectată în cisterne, dar şi apă menajeră 
reciclată într-un sistem, de asemenea, durabil. 
Din punctul de vedere al celor doi, casa şi grădina ac-
tuale par desprinse din cele mai sublime vise ale lor. 
Proprietatea combină starea de bine şi liniştea unui 
sanctuar (de care au parte în interiorul casei) cu ani-
maţia şi veselia oferite de un spaţiu verde, hrănitor, 
cu legume, flori decorative şi pomi fructiferi. Mintea 

şi corpul sunt vindecate şi menţinute sănătoase în 
tot acest ansamblu armonios pe care şi tu îl poţi com-
pune dacă urmezi indicaţiile arhitectului: „Combină. 
Conectează. Defineşte. Întinde. Răsuceşte. 
Examinează. Iluminează... Şi, mai ales, Joacă-te!”.            

MaTerial realizaT Cu sPrijinul

Arh. Nir Pearlson
www.green-building.com


