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VILLA SOLAIRE

|n zona istoric` a localit`]ii Pied de la Plagne, \n Morzine, echipa de arhitec]i JKA+FUGA a trans-
format o veche cas` de fermier, construit` \n 1826 [i considerat` un simbol al arhitecturii
tradi]ionale locale, \ntr-o vil` de vacan]` luxoas`, confortabil` [i modern`, cu o capacitate de 16
persoane, ce poate fi \nchiriat` pentru perioade mai lungi. Scopul lor a fost de a prezerva identi-
tatea arhitectural` a construc]iei existente, utilizând tehnici tradi]ionale, dar de a face \n acela[i timp
loc pentru o serie de func]iuni [i facilit`]i ce ]in de locuirea contemporan`.
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D
ac` practica general` \n regiune este de a \nlocui structura de
lemn a primului nivel cu una din beton, \n acest caz scheletul
din lemn al cl`dirii a fost integral p`strat, dup` un proces

complex de \nt`rire, cur`]are [i realiniere, la cap`tul c`ruia a fost
organizat un eveniment pentru a s`rb`tori reu[ita \mpreun` cu comu-
nitatea local`. 
Lemnul, esen]ial ca material pentru zona alpin`, este foarte prezent
[i la exterior: un \nveli[ perforat cu motive tradi]ionale \mbrac` \ntre-
gul volum [i filtreaz` totodat` lumina c`tre interioare, ancorând 
puternic construc]ia \n contextul geografic. Mai mult, acoperi[ul larg,
\nclinat, a fost acoperit cu [indril`, iar pentru a ob]ine calitatea dorit`,
lemnul a fost comandat cu un an [i jum`tate \nainte de a \ncepe 
construc]ia.
Designul fa]adelor este simplu la prima vedere [i a fost gândit astfel
\ncât s` poat` fi realizat de me[terul local din [ipci de molid; el
ascunde \ns` un bine calculat studiu de a oferi interioarelor lumina
necesar`, profitând de traseul obi[nuit al soarelui. De-a lungul anului,
cl`dirile [i acoperi[urile din jur \[i las` umbra pe fa]adele casei, iar
golurile „carapacei” din lemn au fost atent amplasate ca r`spuns la
acest traseu, astfel \ncât zonele deschise, comune, ale locuin]ei s`
primeasc` cea mai mult` lumin` natural`, de pe toate cele patru laturi.

De aici [i numele „Villa Solaire”, sintetizând rela]ia puternic` interior-
exterior pe care o stabile[te proiectul.
La interior, \n fiecare col] al cl`dirii a fost amplasat` o zon` de dormit
cu func]iunile necesare, iar spa]iul generos din mijloc, pe mai multe
niveluri, le „propune” vizitatorilor o serie \ntreag` de activit`]i: g`tit,
socializare \n fa]a [emineului (creat special pentru acest loc de JKA)
sau \n dining, vizionare de filme, relaxare la piscin` etc. 
Decizia de a nu pierde spa]iul important de sub acoperi[ a condus la
un contrast \ntre scara dormitoarelor, cu b`ile aferente, [i cea a
spa]iilor comune, \ns` acesta spore[te farmecul casei, minimalist` [i
ingenioas` \n amenajarea de interior. Spre exemplu, mobilierul
fiec`rui dormitor-alcov este complet integrat \n structura camerei,
economisind spa]iu f`r` a pierde confort.
Decizia de a pune \n valoare \n totalitate volumul existent [i aceea ca
spa]iul central, comun, s`  primeasc` lumin` de pe toate cele patru
laturi ale cl`dirii  au adus cu ele multe provoc`ri tehnice, care nu 
[i-ar fi g`sit rezolvarea f`r` o serie \ntreag` de machete 3D, actuali-
zate permanent de-a lungul realiz`rii proiectului. Rezultatul final a
meritat toate eforturile: Villa Solaire este un exemplu de adaptare la
context [i de respect fa]` de  \mprejurimi, un model pentru ceea ce
\nseamn` o conversie creativ`, original`.
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