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Dom architektów w Parku Klecińskim to prosta bryła usytuowana na wąskiej działce w
atrakcyjnej przestrzeni Wrocławia. Formę obiektu tworzy prostopadłościan z
wysuniętymi szklanymi szufladami umożliwiającymi podziwianie parku ze wszystkich
stron.

Elewacja pokryta została jednolitym materiałem – blachą miedzianą Tecu Patina. Bryłę domu
przecięto  jednobiegową klatką schodową. Ściany klatki wykonano z betonu wylewanego
monolitycznie w szalunku z matrycą filtrującą poziomo promienie słoneczne. W domu
zastosowano rozwiązania ekologiczne – kolektory słoneczne ogrzewają wodę w obiekcie.

Program funkcjonalny domu tworzą trzy strefy – gospodarcza, dzienna oraz nocna. Układ
funkcjonalno-komunikacyjny, mimo 3 kondygnacji użytkowych, zapewnia intuicyjne
poruszanie się w przestrzeni wewnątrz obiektu oraz intymność poszczególnych stref w
całkowicie przeszklonym domu.
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Mieszkańcami domu jest para zapracowanych architektów. Pomimo braku czasu na
prowadzenie ogrodu, najbliższe otoczenie i natura stanowią ważny element życia jego
mieszkańców. Drzewa, wiatr, słońce oraz krzyki ptaków przenikają wnętrze i stają się istotną
częścią domu. Całkowicie przeszklone elewacje rozsuwają się pozwalając podnieść zasłony z
białego tyveku przez wiatr. Pies Husky obserwuje okolicę z wysuniętej szuflady balkonu-
ambony, odbijając się w szkle – jeden husky, cztery husky…

Nazwa: Dom architektów w Parku Klecińskim
Architekci: ArC2 Fabryka Projektowa | Dorota Szlachcic, Mariusz Szlachcic
Lokalizacja: Polska, Wrocław, Park Kleciński
Projekt: 2009 / Realizacja: 2014
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