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Hiša kontrastov
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Fotografije: Jure Eržen

Notranjost

Levo: Čez vse pritličje se razteza »soba za vse«, 
osrednji prostor družinskega in družabnega življe-
nja. Toplino mu dajejo kosi opreme z osebnimi 
zgodbami.

»Vedno sem si želela stopiti 
iz zunanjega sveta naravnost 
v osrednji prostor hiše, 
začutiti energijo, ki je tisti 
hip v njej.« Čeprav je mlada 
družina z otrokom ves čas v 
gibanju, ni naše gostiteljice 
od odprte čelne umestitve 
glavnega vhoda brez 
predsobe ali vetroloma, ki jo 
v slovenskih domovih vidimo 
le izjemoma, odvrnila niti 
misel na razmetane čevlje ali 
piš vetra pod nogami.

Ne le da odvečne stvari kar takoj od-
ložiš v omaro, obuvanje je postalo 
naš mali obred, iz kuhinje si prine-

seš pručko ali med zavezovanjem vezalk, 
sede na spodnjih stopnicah, še poklepetaš in 
narediš načrt za pozneje, jo dopolni soprog. 
Hiša v nizu stavb v južnem delu Ljubljane je 
bila ob vselitvi končana in opremljena sko-
raj z vsemi vgradnimi deli pohištva, projek-
tiranimi in izdelanimi po naročilu, proces 
oblikovanja interierja in opremljanja pa s 
tem še zdaleč ni bil končan. Projekt je bil 
delo Demšar arhitektov, Gašperja Demšar-
ja, Mihe Mačka in Maje Demšar. Hišo so še 
naprej dopolnjevali s kosi pohištva, svetili 
in »dediščino«, ki sta jo partnerja vsak zase 
prinesla iz dotedanjega življenja v družin-
sko hišo.
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Tisti trenutek, ko so na steno prišle slike, 
se je njun pogled na manjkajoče kose opre
me zelo spremenil. Namerno jih nista obe
sila takoj, želela sta se najprej uglasiti z rit
mom novega prostora in se potem odločiti. 
Ko ju je pot prinesla skupaj, je imel vsak od 
njiju svojo zbirko, in če zaradi drugega ne, 
je bilo že zaradi slik treba zastaviti veliko 
hišo, se pošalita. S slikami hiša v trenutku 
oživi in potem moraš biti pri vnosu dodat
nih barv in materialov zelo previden, sta 
ugotovila. Ravno prav, da nista preveč hite
la z odločitvijo za sedežno garnituro, ki bo 
v osrednjem bivalnem prostoru v pritličju, 
»sobi za vse«, zamenjala dosedanjo. Sprva 
sta se namreč spogledovala z živahnejšimi 
barvami, a se naposled vseeno odločila za 
BoConceptov model, moderno klasiko s 
pravšnjo mero duhovitosti. Prav slednje je 
značilnost, zaradi katere jima je skandinav
ski pristop k oblikovanju blizu.

Nevpadljivi, a kljub temu razgibani hiši 
minimalistične zasnove na zunaj ne priso
diš prostornosti, ki jo ima zaradi odprte za
snove vseh treh etaž in izvirno izvedene ga
lerije med pritličjem in prvim nadstropjem. 
Ta soustvarja svojevrsten svetlobni kubus, 
v katerem med velikimi okni dominirajo 
abstraktna dela Gašperja Jemca in Dimeta 
Temkova. Ideja, da bi odprti del srednje eta
že z galerijo uredila kot drugo dnevno sobo, 
najbolj oživi, ko se dveinpolletni hčerki pri
družijo prijateljčki. S skrivnostnega otoka 
igre se po hiši razlega živžav, otroci pa se za
radi galerije vseeno čutijo povezane s starši 
v pritličju. To je s kuhinjo čistih linij, mizo 
iz debelih hrastovih plohov, sedežnim de
lom pod galerijo in železno kaminsko pečjo 
osrednji prostor družinskega in družabnega 
življenja.

Navzgor vodijo prosto vpete betonske 
stopnice. Stopnišče ni samo stopnišče, tem
več ga spremlja vsebina knjižnega regala, ki 
se ob njem dviguje čez dve etaži in je z in
direktno svetlobo hkrati element diskretne 
ambientalne osvetlitve. »V arhitekturnih 
revijah se najdejo surove betonske samo
nosilne stopnice, kot so naše, v resničnem 
življenju pa se jim projektanti in investi
torji zaradi izredno zahtevne izvedbe raje 
odpovedo. Te – enako seveda tudi niz med 
prvim in drugim nadstropjem – so bile ulite 
v enem kosu na gradbišču in vsi, ki smo pri 

1. V pritličju pod prosto vpetimi betonskimi stop
nicami je dobila mesto sodobna kaminska peč, v 
kateri lastnika zelo rada zakurita. Še dobro, da so 
za vsak primer v hiši le načrtovali dimnik.
2.  Pogled z galerije na sedežni del osrednjega bi
valnega prostora. Nad njim veliki platni Gašperja 
Jemca (levo) in Dimeta Temkova (desno).
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Notranjost

3. Ob stopnicah iz teraca se 
čez dve etaži dviguje knjižna 
omara z diskretno ambien
talno osvetlivijo. Predalnik v 
srednji etaži je po meri izde
lal mizar iz grobo obdelanih 
parketnih hrastovih desk, 
kakršne so položene v pri
tličju in v spalnici v vrhnjem 
nadstropju. Lesena plastika 
na njem je iz Sulavezija.
4. V odprtem delu srednje 
etaže bo dovolj prostora za 
ureditev še enega, bolj inti
mnega sedežnega kotička. 
Prostor danes najbolj oživi v 
otroški igri.

1. V pritličju pod prosto vpetimi betonskimi stop
nicami je dobila mesto sodobna kaminska peč, v 
kateri lastnika zelo rada zakurita. Še dobro, da so 
za vsak primer v hiši le načrtovali dimnik.
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njihovem nastajanju sodelovali, od projek
tanta, strokovnjakov za armirane konstruk
cije in betone, statika, mizarskega mojstra, 
ki je napravil opaž, z nama vred, smo jih 
vzeli kot izziv,« pove gostitelj. Hiša izraža 
njun artikulirani odnos do umetnosti, arhi
tekture in dojemanja prostora. Pripravljena 
sta bila tudi na kak eksperiment, ki morda 
ne bi deloval čisto po pričakovanjih.

V opremi hiše pride do izraza kontrast 
med belino in preprostostjo, ki jo pred
stavlja vgrajeno pohištvo, ter bolj grobimi 
materiali, kakršna sta surovi teraco beton, 
grobo obdelan hrastov les za parket, in to
plino slik, drobnih predmetov, pohištvenih 
kosov z osebno zgodovino ali takih iz zakla
dnice klasičnega oblikovanja. Ena od stvari, 
ki sta se jim lastnika hotela izogniti, je bil 
hladen vtis, ki ga lahko ustvarijo odprti in 
svetli prostori s trdimi materiali in velikimi 
steklenimi površinami. Te naj bi ponekod 
zmehčale tudi zavese. Odprti del srednje 
etaže, okoli katere so nanizani otroški so
bici, kopalnica in utiliti, prekriva tekstilna 
obloga v peščenem odtenku, roka kar sama 
pogladi dolg predalnik iz dimljenega parket
nega lesa, top lino pa mu dajejo babičin pia
nino, starinski usnjen ležalnik, rustikalno 
ogledalo in seveda umetniška dela – vsako 
je povezano z osebno zgodbo. Močan pečat 
dajejo prostoru dela Lojzeta Logarja, Andre
ja Jemca in mala plastika Draga Tršarja. Celo 
otroška soba ne ostane nedotaknjena od 
umetnosti – krasijo jo dela Arjana Pregla. Ko 
so pred kratkim v pritličju našli pravo mesto 
za abstraktni kolaž nigerijskega slikarja in 
arhitekta OlaDeleja Kuka, je hčerka razprla 
oči in komentirala: »Ata, to je pa mesto!«

Zanimiv del vgradnega pohištva so 
tudi bela, do stopa segajoča vrata v ločene 
prostore. »Blizu mi je značaj visokih, tudi 
dvokrilnih vrat v starih meščanskih stano
vanjih, ki vzbujajo prej občutek, kot da bi 
odprl steno, ne vrat.« Ena takih se na vrhu 
drugih stopnic odprejo v spalnico staršev, 
ki se razteza čez vso širino vrhnjega nad
stropja pod ravno streho. »Zamisel, da bi 
bila spalnica in kopalnica en prostor, smo 
izpeljali tako, da pogled skozenj zastira le 
kak detajl, kakršna sta lepa lončnica ali sta
rinsko ogledalo s pozlačenim okvirjem. Za 
takšno razporeditev sob sva se odločila, da 
ne bi gori ostala mrtva površina, kar se rado 
zgodi, če v vrhnje nadstropje nameniš do
mači pisarni ali čemu podobnemu.« Iz spal
nice ti pogled na vzhodni strani nese do 
Golovca, na drugi se zaplete v listke drevesc 
na terasi, v katere se je ujelo popoldansko 
sonce. K občutku prostranosti pripomore
ta široki terasni površini na obeh straneh. 
In velika fotografija Žige Koritnika nad 
posteljnim vzglavjem. Če malce dlje zreš 
vanjo, tudi sam zaplavaš v kristalni zaliv na 
Sardiniji, ki je v morje zvabil njegove jazzi
ste z inštrumenti vred.
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Notranjost

5. Arhitekt Gašper Demšar si je zamislil, da bi 
na omare v otroški sobi namesto ročajev privili 
oprimke za športno plezanje.
6. Kopalnica ob otroški sobi je, kot bi vanjo ta hip 
posvetilo sonce.
7. Spalnica staršev z odprto kopalnico se razprosti-
ra čez vse vrhnje nadstropje in ima dve terasi.
8. Drevesca na vzhodni spalnični terasi se ogledu-
jejo v panoramski šipi. Nad posteljnim vzglavjem 
visi fotografija Žiga Koritnika z jazzovskimi glasbe-
niki, ki muzicirajo do pasu v kristalni morski vodi. 
Posnetek je s Sardinije.
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