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B Ý V A N I E

Pohodlie s plnou penziou: hoci tri vily sú súkromným 

majetkom jednej rodiny, vóaka priestorovej veükorysosti 

a zjednoteniu v záhradnej šírave pôsobia, akoby šlo 

o prepychový hotelový rezort na pobreží.
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Raj 2.0
Trojica odlišných, a predsa vzájomne zosúladených víl 

na pobreží Sardínie definuje architektonické kulisy 
malého súkromného «raja na zemi».

Text: Michal Lalinský; Foto: Pino dell’Aquila (s láskavým dovolením Image Media Agency)

byvanie sardinia.indd   61byvanie sardinia.indd   61 30. 7. 2018   16:07:1830. 7. 2018   16:07:18



62 Atrium 4/2018 atriummagazin.sk Ĥ Bývanie

«Béton brut»: urêujúcim stavebným motívom domov 

zo sedemdesiatych rokov je, pochopiteüne, obnažený surový 

betón typický pre štýl brutalistickej architektúry.

Azúrový a zelený obzor: roztrieštené priestorové konfigurácie 

orientujú výhüady všetkými smermi von do inscenovanej krajiny 

sadových úprav alebo na horizont Tyrrhenského mora.
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FERDINANDO FAGNOLA, ARCHITEKT: «Hravý úêel prímorského 
domu ma prinútil k návrhu otvorenej architektúry – 
roztrieštenej do mnohých, tvarovo rozdielnych objemov.»

«Dolce far niente»: prepychové architektonické 

i dizajnérske riešenia podporujú zvodnú prázdninovú 

atmosféru bezstarostnosti a uvoünenej záhaüky.

BlaženosČ tela i mysle: neodmysliteünou súêasČou 

«prázdninového sídla» sú všemožné atrakcie urêené 

na relaxáciu – napríklad sauny êi turecké kúpele.

Orchester foriem: na stavbe 

sa využíva bohatý repertoár 

stavebných výrazov – prísne 

geometrické objemy, vzletné organické 

krivky, vzdušné líniové štruktúry 

aj uzemĀujúce monolity a celé 

spektrum farieb, textúr a materiálov.
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Komunikácia: osadenie stavieb do klesajúceho svahu 

pobrežia umožnilo architektom rozvinúČ vzČahy medzi 

miestnosČami i samotnými vilami navzájom nielen 

v horizontálnom, ale aj vertikálnom smere.
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eó ako architekt dostanete 
do ruky tromfy hneó na zaêiat-
ku, a navyše ste pomerne zdat-
ný hráê, nedá sa oêakávaČ iné, 
len veükolepá výhra na celej êia-

re. Spomenutými tromfmi máme na mysli priaz-
nivé východiskové body ako fascinujúca, v nádhe-
re neprekonateüná krajina Sardínie êi zvodné, niêím 
neobmedzené zadanie prázdninovej rezidencie.

Rezervované pre «jet set»

Tri malebné vily, o ktorých bude reê, sa nachádza-
jú na jednom z pobrežných výbežkov neóaleko Cos-
ta Smeralda – prepychového dovolenkového raja na 
severovýchode Sardínie, dobre zapísaného najmä me-
dzi celebritami a finanêníkmi. Toto miesto – z hüa-
diska realitného trhu údajne najdrahšie v celej Euró-
pe – poslúžilo architektom Ferdinandovi Fagnolovi 
a Giannimu Francionemu na rozohranie štedrých zá-
kutí sídelných víl ešte niekedy v sedemdesiatych ro-
koch. Ich ideový zámer vtedy vychádzal z mimetizmu 
(teda inšpiratívneho napodobĀovania okolitej príro-
dy), a zároveĀ z rozhodnosti výslednej formy. Túžili 
vytvoriČ živé obytné «prostredie», organicky zasadené 
do «prostredia» prírody. Preto architektonické hmo-
ty roztrieštili do neštruktúrovaných fragmentov, kto-
ré sa ako kliny zarezávajú do terénu, prepletajú s kraji-
nou a miznú vo výdatnom rastlinstve sadových úprav. 
Jednotlivé êlánky domov definujú sériu otvorených 
vzČahov medzi vnútornými priestormi a krajinou.

Mätúce mimikry

V sedemdesiatych rokoch, keó architekti premysle-
li a rozpracovali stavbu víl, zožali veüký úspech nie-
len tým, že zužitkovali to najlepšie zo súdobej archi-
tektúry (ovplyvnenej rovnako pouêkami povojnového 
modernizmu i rodiacej sa postmoderny), ale aj origi-
nálnou, pre kraj stredozemských letovísk netypickou 
formou, ktorá splývala s prírodou. Pre Ferdinanda 
Fagnolu bolo dôležité, aby sa vily halili do diskrét-
nej neviditeünosti – zámerne sa chcel vyhnúČ repre-
zentatívnej pompéznosti êi prepychu foriem. Ponára-
nie do terénu mu poslúžilo na to, aby vily zamaskoval 
pred pohüadmi od pobrežia i mora. Jediné, êo vidno 
pri diaükových priehüadoch, je neustále kvitnúca ze-
leĀ oživená obêasnými náznakmi vykúkajúcej archi-
tektúry. Chcel aj to, aby každá z víl mala vlastný štýl 
êi iný spacialistický rys. Na každom kroku tak náv-
števník êi obyvateü naráža na iné detaily, formy, záku-
tia alebo priestorové dramaturgie – obêas cíti trochu 
z Alvara Aalta, inde zas Luisa Barragána alebo Johna 
Lautnera – nie v napodobĀovaní, ale v autorskom vý-
klade ich filozofie.

Medzigeneraêná výmena

Pôvodný koncept architektúry bol navrhnutý s dô-
razom na úžitkovú stránku i veükorysosČ foriem, 
takže aj po štyridsiatich rokoch ostáva stále vitál-
ny a zodpovedajúci súêasným nárokom. Menšia 

K
Prechádzkové mólo: pavilóny víl 

sú prepojené lávkami s povrchom 

exotického dreva iroko. V êasti nazývanej 

«Motýü» vedú prostriedkom bazéna.

Hra na schovávaêku: pri pohüade 

z diaüky architektúra mizne, schováva 

sa v rafinovanej kamufláži do nepreniknu-

teünej zelene okolitej krajiny.
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rekonštrukcia, ale najmä dotvorenie celkovej vízie 
komplexu spôsobilo, že napriek veku pôsobí naozaj 
aktuálne. Vóaka novému majiteüovi, ktorý v roku 
2011 skúpil všetky tri vily a okolité pozemky, mo-
hol byČ areál zjednotený do uceleného organizmu 
tak, ako bolo zamýšüané na zaêiatku. Majiteü chcel 
pridaČ pár nových funkcií, a najmä oddychové êi 
športové zákutia v záhrade tak, aby celok získal 
ten správny prázdninový esprit. Požiadal architek-
ta Ferdinanda Fagnolu, ktorý si poêas štyridsaČroê-
nej kariéry vybudoval meno najmä ako scénograf 
výstav, aby dokonêil, êo v sedemdesiatych rokoch 
zaêal a dohliadol na rekonštrukciu. Na pomoc si 
zavolal kolektív mladých architektov sústredených 
v ateliéri PAT. Chcel zužitkovaČ najmä ich skúse-
nosti s holistickým prístupom k dizajnu a záväzok 
prispievaČ k udržateünosti architektúry. Spoloêným 
úsilím sa architekti – ten pôvodný, aj noví – pokú-
sili êo najviac zachovaČ podstatu pôvodného návr-
hu. Výsledok rozpráva príbeh, ktorý sa rozprestiera 
v êase a osciluje v konfrontácii medzi dvoma gene-
ráciami návrhárov. Zásahy mladých tvorcov – naj-
mä implementácia najnovších technológií, osvieže-

Okná dokorán: štedré dimenzie sklených fasád 

umožĀujú «bezšvíkové» prepojenie domu s okolitým exteriérom – 

presne tak, ako sa na prímorskú architektúru patrí.

Dekonštrukcia: komplikované «dotrhanie» stavebného celku 

na franforce jednotlivých pavilónov umožnilo vytváraČ 
v interiéri zaujímavé scény – na hony vzdialené konvenêným 

škatuliam ortogonálnych stien.
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nie dizajnérskeho repertoáru v nábytku, obêasný 
«mejkap» farieb êi aranžované zákutia sú skvelými 
dôvetkami, ktoré naplno vyzdvihujú jednu z najo-
riginálnejších a donedávna pozabudnutých prác ta-
lianskej povojnovej architektúry.

Jednotka, dvojka, trojka

Prvá vila, nazvaná jednoducho «ê. 1», je ústredným 
bodom celého komplexu. ZahĄĀa spálne, kuchyĀu 
a hlavný obytný priestor ako kontinuum interiéru 
a exteriéru. éíslo 2 má prezývku «Motýü» a obsahu-
je hosČovské spálne êi trakt s relaxaênou výbavou – 
malé kúpele so saunou, oddychovú miestnosČ a podl-
hovastý bazén. Vila êíslo 3 (teda «Teleskop») pribudla 
do ansámblu ako posledná. Prirodzene nadväzuje na 
«jednotku». Spája ju nové schodisko a systém chod-
níkových mól. Tu je zariadenie novej jedálenskej êasti 
a obývacej izby, óalšie hosČovské izby a dokonca malá 
uêebĀa s dielĀou urêenou na vzdelávacie a oddychové 
aktivity ako maüovanie, modelovanie êi jazykové kur-
zy. Takto zameraný nový priestor si vyžiadala majiteü-
ka, a súêasne podporovateüka škôl Montessori.
«Dvojka» je výsledkom nahromadenia troch odliš-
ných prvkov, ktoré v pôvodnom projekte niesli roz-
dielne funkcie. Bola podrobená najväêším rekon-
štrukêným zásahom. Jedna z jej stavebných êastí bola 
doslova odseknutá (tam, kde dnes vedie dlhý koridor 
s dreveným «chodníkom»). Cenný objem stavby bol 
obetovaný v mene osového zaústenia vily do centrál-
neho nádvoria so storoêným olivovníkom a bazénmi. 

Osová kompozícia je küúêovým prvkom inovované-
ho návrhu a definuje pozdúžne priehüady i meniacu sa 
podobu scenérií.

Brutalistické schránky

NadväznosČ stavebného výrazu drží všetky êasti are-
álu pokope. Urêujúcim artikulaêným prvkom ar-
chitektonicko-krajinárskeho organizmu je obna-
žený betón ako prominentný materiál brutalizmu 
sedemdesiatych rokov. Vyníma sa v exteriéri rovna-
ko ako v interiéri, kde reČazí stropy so stenami v so-
chársky monolitických štruktúrach. Obêasné náte-
ry sýtych farieb sú využité ako protikladné kontrasty 
k neutrálnej cementovej tonalite betónu a k surovým 
êastiam z ocele. Materiály a ich použitie sa vždy vzČa-
hujú na urêitú funkciu. Napríklad v obývaêke alebo 
detských izbách siahli architekti po podlahe z korku. 
Bavlnené koberce v spálĀach zas dodávajú potrebnú 
intimitu êi útulnosČ. Mozaiky, syntetické kompozity, 
exotické drevo iroko, rôzny typy kameĀov, «Corten», 
oceüové êasti, a najmä spomínané všadeprítomné be-
tónové textúry s viditeünými odtlaêkami po debnení 
sú citlivo rozvinuté tak, že komunikujú vo vzájom-
nej harmónii. Obytné priestory organizované v otvo-
rených alebo uzatvárajúcich sa skladbách vymedzu-
jú funkêné êlenenie celého areálu. Rodine majiteüov aj 
ich hosČom to umožĀuje prežívaČ pokojné êasy voüna 
podüa želania v súkromí alebo, naopak, v pohostinskej 
nálade a zábave pri športe, rekreácii alebo nad dob-
rým jedlom. Skrátka v rajskej idyle. Ĥ

Kráüovská pozícia: vily zapustené v teréne si vychutnávajú 

výhüady na najkrajšie pobrežie Sardínie v mieste okolo 

svetoznámeho luxusného letoviska Porto Cervo.

Podüa potreby: zložité priestorové usporiadanie 

umožnilo architektom vytváraČ zákutia rôznej 

miery intimity – od celkom uzavretých nádvorí 

s relaxaênými bazénmi až po otvorené terasy 

urêené na zábavu.
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FERDINANDO FAGNOLA + PAT.
ARCHITEKTI

Ferdinando Fagnola sa narodil v Turíne v roku 1946. Ako šéf architektonickej kancelárie rozvíja tvorivú prax 

viac ako 40 rokov – pracoval a stále pracuje najmä na zákazkách súkromných obytných rezidencií a výstavníc-

kych koncepcií pre múzeá êi galérie.

Kolektív architektov založil kanceláriu PAT. so zameraním na architektúru a urbanizmus v roku 2006. Sú-

stredí sa na integrovanie dizajnu ako nástroja na vytváranie udržateüných budov, efektívne využitie materiá-

lov a energií. Diela z ateliéru PAT. získali niekoüko ocenení doma êi v zahraniêí, boli vystavené na viacerých 

prehliadkach, okrem iného na 10. Architektonickom bienále v Benátkach, na bienále Rizoma êi prehliadke 

PLEA v Los Angeles.

Tri obytné vily na Sardínii

Costa Smeralda, Sardínia, Taliansko

Architektúra: Ferdinando Fagnola + PAT. architetti 

associati (Luca Rocca, Jacopo Testa, Francesca Thièbat, 

Andrea Veglia, Benedetta Veglia), patdesign.it
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