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Realizacje »

Kryształ, parawan, wiatrak

Na kołobrzeskiej plaży powstaje hotel, którego bryła przypominać ma kryształ soli. To Ultra Marine*****+
– rozbudowa Marine Hotel***** zaprojektowana przez młode warszawskie biuro „Projektor Architekci –
Bylka, Lewandowski, Zmorka – s.c.”.

Apartamentowiec został zaprojektowany dla kołobrzeskiego holdingu inwestycyjno-deweloperskiego i
hotelarskiego Zdrojowej Invest i mieścił będzie apartamenty na sprzedaż, opcjonalnie zarządzane przez
hotel. Z istniejącym już budynkiem hotelu połączony będzie zadaszonym łącznikiem pełniącym funkcję
tarasu restauracyjnego.

 

Na odwrót. Centralnym punktem domu nie jest przestronny
pokój dzienny,...

Wartości zrównoważone. W tegorocznym plebiscycie
Polska Architektura XXL w kategorii...

Hala uniwersalna. Hala sportowa nie może już być
wyłącznie obiektem...

Z odcisku. Każde kolejne piętro ma inną powierzchnię i
rzut....

Piękno i dobroć. Słuszna idea nie zawsze jest
wystarczającą zachętą sama...

Dziurawa pomarańcza. Na portowym nabrzeżu w Lyonie
powstał budynek w...

Wzmacniacz powiązań. Architektura jako wspomagacz
nauki. Tak ma funkcjonować nowy...

Zygzak z desek. Architektura dla dzieci nie musi być
infantylna. Dostosowane...

Willa z trzema widokami. Japończyka Shigeru Bana
znamy głównie z projektów domów...

Czarna perła. Fasada budynku jak surrealistyczny obraz.
Zamalowane czarną farbą...

Sztuka w pompie. Surowe mury obiektów
poprzemysłowych kryją w sobie czasem...

Rdzawa trójka. Dom jak zapomniany wrak samolotu w
sercu lasu?...

Śladami Polkowskiego. Centrum Chopinowskie, nowa,
multimedialna ekspozycja w Pałacu Ostrogskich...

Czerń z bielą. Stojąca u zbiegu ulic Reymonta i
Wyspiańskiego w...

Dom z pętelką. Percepcja architektury wymaga ruchu. W
przypadku podmadryckiego domu...

Rozbity, malowany, lekki. W relacjach funkcji i formy
szala przechyla się...

Harmonia przez kontrast. „Stare” i „nowe” można łączyć
na wiele sposobów....

Krok do spójności. To, że miasto to nie tylko budynki,
ale...

Niebieski ptak. W tegorocznym plebiscycie Polska
Architektura XXL o tytuł...

Pozytyw i negatyw. Mimo nawiązania do dwóch
archetypów domu, dwuspadowego dachu...

Ożywczy rytm i żyletki. Fasadę prostej, pokrytej
zielonym szkłem bryły ożywia zmienny...

Śmiały, ale krakowski. Na obiekty poprzemysłowe
inwestorzy patrzą coraz łaskawszym okiem....

Klocki przeprute. Zabawa formą, przestrzenią i światłem
nie musi wykluczać...
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Najważniejszym czynnikiem, który zdeterminował charakter bryły, było otoczenie – budynek powstaje nad
samym morzem, 20 metrów od plaży i architekci chcieli zapewnić widok na Bałtyk z okien każdego pokoju,
nie zasłaniając morza ze starszej części założenia, a przy tym zapewnić mieszkańcom i gościom obu
budynków poczucie intymności. Stąd wziął się pomysł ukształtowania nowej części jak parawanu. Jak
wyjaśniają architekci: „Odchylenie pod kątem ścian elewacji wynika ze sposobu otwierania widoku z
wnętrza na morze. Boczne partie szkła znajdujące się najbliżej Marine Hotel***** pokryte zostaną
malowanym wzorem. To rozwiązanie ma spełniać rolę parawanu pomiędzy apartamentami w obu
budynkach – odizoluje wnętrza, nie ograniczając przy tym dostępu światła. Frontowe partie zaś, ze względu
na widok na morze, będą całkowicie transparentne. Każdy z apartamentów posiadać będzie duży taras,
którego przeszklenie zapewnia osłonę przed silnym wiatrem od morza.”.

Drugim źródłem inspiracji dla uskokowo ukształtowanej bryły budynku była rozczłonkowana struktura
kryształu soli. Na tym jednak morskich odniesień nie koniec – naturalnie zielonkawy kolor szkła na
elewacjach ma mieć odcień zbliżony do Morza Bałtyckiego, a inspiracji dla formy głównego oświetlenia
wewnątrz budynku dostarczyły nadmorskie wiatraki oraz nadbrzeżne żelbetowe gwiazdobloki. Na
elewacjach apartamentowca, oprócz szkła, pojawi się biały tynk i perforowana okładzina, która – w
połączeniu z transparentnymi materiałami – ma nadać budynkowi głębi. Uzupełnieniem będą okładziny z
jasnego drewna oraz akcenty kolorystyczne.

Chcąc nadać całemu obiektowy jednorodny charakter estetyczny, projektanci potraktowali wnętrza jako
dopełnienie architektury zewnętrznej: „Szkło nadające bryle lekkość i nowoczesny wygląd, w
apartamentach pełni rolę ścian działowych. Ściana działowa nie dzieli wnętrza na mniejsze pokoje, a
powiększa je optycznie, zapewniając także lepszy widok na morze oraz doświetlenie. Do wydzielania pokoi
służą zasłony. Nie chcąc zakłócić przestrzenności apartamentów, ilość mebli ograniczono do minimum
stawiając na ich uniwersalność. Modułowa kanapa może pełnić funkcję wypoczynku, miejsca dla gości, czy
też podwójnego łóżka. Stół może służyć do spożywania posiłków i przyjmowania gości lub do pracy.”.

Część wspólną hotelu stanowić będą hol i kameralna restauracja z tarasem otwieranym w sezonie letnim
oraz duży taras przyległy do restauracji sąsiedniego hotelu. Ten ostatni wyposażony będzie w zasłony
kordonowe oświetlane lampami LED-RGB, które mają podzielić go na mniejsze strefy i wprowadzić bardziej
intymny nastrój w restauracji. Kolor i natężenie światła podświetlającego zasłony można będzie dowolnie
zmieniać.
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Zrodzony z restrykcji. Forma podąża za...
ograniczeniami. Tak w skrócie można...

Wygodna stodoła. Przejeżdżając przez polskie wsie i
miasteczka trudno nie...

Mała czarna. Idealny dom jest jak klasyczna mała czarna.
Szyty...

Dom z betonu. Pitch's House w niczym nie przypomina
przytulnego domu...

Stanęły parasolki z Sewilli. Miasto jest polem
nieustannego ścierania się nowego i...

Gra w przenikanie. Szklana wstęga i białe pudełko. Tak w
skrócie...

Willa w stylu vintage. Willa Trial Bay House, zbudowana
została w Tasmanii...

El Ray - drewniak z kamienistej plaży. Na plaży
Dungeness w brytyjskim Kent stanął dom,...

Wycinanka z prostopadłościanu. Świat zna sporo
przykładów na to, że tanie...

Poza zasięgiem wzroku. Nad ziemią – 3 metry. Pod
powierzchnią –...

Czerwona rolka z Australii. „Projektując domy
jednorodzinne, trzeba cały czas w sobie...

Biuro bez liftingu. Dawny warsztat samochodowy
ulokowany między dwiema głównymi stacjami...

Czarna ósemka. To, co początkowo miało być letnim
domem w...

Weekend w blaszaku. Blaszany, okrągły dom z silosów
należy do starszego...

Szkoła z drewna i szkła. W austriackim mieście
Taufkirchen powstała szkoła, która łączy...

Japońska purchawka. W Japonii nie rosną purchawki, ale
centrum edukacyjno-wystawiennicze,...

Biurowa szachownica. Austriacka pracownia Atelier
Thomas Pucher w Polsce kojarzona...

Sączy się światło . We współczesnej architekturze
ornament jest zjawiskiem rzadkim. Jeszcze...

Zielone fale. Na brzegu Sprewy, w berlińskiej dzielnicy
Osthafen powstał...

Dom peryskop. Na zachód od Paryża powstał dom dla
sześcioosobowej...

Dom na trzy. Poszczególne części domu jak koraliki na
sznurek nanizane...

Przedszkole wydajne. Architektura powstająca na
prowincji nie musi być prowincjonalna....

Biznes i sport . W chorwackim Splicie powstał kompleks
budynków, który łączy...

Dacza z patchworku. Prosta bryła oraz ciekawa
kompozycja fasady. To połączenie...

Krzywa ciągłość. „Niewygodna”, długa i wąska działka, na
której powstać...

U stóp Zahy. Na Bergisel w Innsbrucku, w cieniu skoczni
zaprojektowanej...

Czarna Pantera. Projektanci z austriackiej pracowni
GSarchitects ZT-GmbH są przekonani,...

Parkowa klinika. Nie od dziś wiadomo, że kontakt z
naturą,...

Dom z działki. Zapisy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzeni, choć narzucają projektantom...

Wydma z koniem. Podczas gdy Europa coraz bardziej
zaciska pasa, Abu...

Spotkanie nad książką. Połączenie starego z nowym, jeśli
przeprowadzone z wyczuciem...

Szkoła w szkole. Duże budynki z natury nie są przyjazne.
Zwłaszcza,...

W kropli wody. Jedną z sal Palazzo delle Esposizioni w
ramach...

W ludzkiej skali. Według jury konkursu World Architecture
Awards 2010, towarzyszącego...

Wisząca stodoła. Niedaleko wioski Thorington w Suffolk w
Wielkiej Brytanii...

Na trzy. Produkcja wina ma w sobie coś z magii....

Z wciągniętym brzuchem. Według jury International
Highrise Award najlepszy wieżowiec świata...

Ażur i rdza. Szkolne sale sportowe są specyficznym typem
budynków, w...

Architektura cienia. Tytuł najlepszego budynku
mieszkalnego zrealizowanego w ubiegłym roku...

Słoweński wachlarz. Villa Beli Križ leży na malowniczym
wzgórzu górującym...

Spiętrzenie na las. W konkursie Architektura Województwa
Śląskiego 2010 otrzymały Grand...

Nowe zaraża stare. Po spektakularnym sukcesie, jakim
okazało się nagrodzone tegoroczną...

Kryształ, parawan, wiatrak. Na kołobrzeskiej plaży
powstaje hotel, którego bryła przypominać...

Czarne na białym. Na kamienistej plaży w Dungeness
stanął biało-czarny dom....

Małe kłamstewka. To nie pierwszy taki projekt pracowni
october ueda...
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Erozja w betonie. Kilka dni temu pisaliśmy o otwarciu
Centrum Nauki...

Masdar - pierwszy etap. Kiedy kilka lat temu
zaprezentowane zostały plany budowy...

W cegle i bieli. W tym roku przypada okrągła, trzydziesta
rocznica powstania...

Islandzka harfa. 4 maja 2011 r. w Reykjaviku zostanie
otwarta...

Pochodzić po dachu. Od dzisiejszych centrów kultury
wymaga się znacznie więcej...

Kamień w czerwieni. Między dokami w starym
antwerpskim porcie wyrosła potężna,...

Przestrzeń dla spotkań. Od kilkunastu dni oczy całego
świata zwrócone są...

Afrykańska tykwa . W najbliższy piątek, 11 czerwca 2010
r., otwarcie...

Szklany spektakl. Przy 11th Avenue na Manhattanie stanął
budynek, którego...

Beton się wije. 11 lat temu Zaha Hadid wygrała konkurs
na...

W parze z naturą. Budynki szkół coraz bardziej odbiegają
od szablonowego układu...

Muzeum ze światła. Muzeum Izraela w Jerozolimie to
największa kulturalna instytucja...

Zamieszkać w jaskini. Trend earth house znany również
jako earth berm...

Hala z respektem. W centrum niewielkiego miasteczka
Dannenberg na północy Niemiec...

Dom z odzysku. Problem budynków, które zakończywszy
swoją pierwotną misję stają...

Kompromis bez wsypy. Połączenie architektury
komercyjnej z zabudową zabytkową jest trudnym...

Geometryczna arka. Dom leży w niewielkim miasteczku
Utriai położonym w...

Dojrzewanie w kokonie. Jest jednym z pięciu
wieżowców, które zostały zakwalifikowane...

Parasolki z Kordoby. Kolorowe parasole świetnie
sprawdzają się na plaży. Ale...

Z kryształową kurtyną. W tegorocznym konkursie
towarzyszącym World Architecture Festival w...

Biały klif. Dom na wzgórzu w Alsóörs stylem nawiązuje do...

Geologia i Hejduk. Kolejny etap budowy Cidade de Cultura
de Galicia...

Szachista i zygzaki. Dla syberyjskiego Chanty-
Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego grudnia 2010 r....

Słoma z oknem. Moda na proste, neomodernistyczne
domy trwa nie od...

Kontrapunkt ze starym. Wyblakłe farby, zacieki i
odpadający ze ścian tynk...

Złota mleczarnia. W czasach starożytnych i biblijnych duże
ilości mleka...

Odpędzanie koszmarów. Architektura ma być tylko
opakowaniem dla sztuki i...

Narzędzie optyczne. Ogród Rzeźby przy warszawskim
CSW wciąż czeka na...

Jak pawilon ożywił kampus ?. W środku – restauracja,
na wierzchu – zielony...

Zeitgeist w hotelu. Słowa-klucze dla koncepcji wnętrz
berlińskiego hotelu NHow, który...

Sport w Kórniku. W ubiegłorocznym plebiscycie Sztuki-
Architektury jednym z kandydatów w...

Oko na pole. Za kolebkę plemion, które dały początek
Celtom, uważa...

Muzyka w chmurach i palmach. Palmy, pergole,
mozaika meandrujących ścieżek, dzieła sztuki i...

Ciągłość rozwinięta. Ideą, która dała początek projektowi
nowego biurowca Raiffeisen...

Biuro biurowe. Nowoczesne wnętrze biurowe nie może być
bezosobowym kombinatem...

Opromieniacz. Zadaszona przestrzeń publiczna miasta
Šiauliai przypomina tęczowy statek...

Liść nad Wisłą. Od końca września 2010 r. dwie krakowskie
dzielnice...

Jak zamieszkać nad biurem. Przy ulicy Lange
Nieuwstraat w Utrechcie powstał...

Ósemka z nagrodą. Ma 1,7 tysiąca metrów kwadratowych
powierzchni i przypomina...

Miasto w mieście. Na pierwszy rzut oka – kolejny moloch.
Osiem...

Płynna ikona. Wzniesiony w 1930 r. dom handlowy
Wertheim, czyli...

Kwiaty na schodach. O Bilbao zrobiło się głośno dzięki
muzeum Guggenheima....

Żywotna rzeźba. Od uczelnianych budynków oczekuje się
czegoś więcej niż...

Gra z archetypem. Z jednej strony – nawiązanie do
tradycyjnego, wiejskiego...

Powiew na Wildzie. Wilda nie cieszy się wśród
poznaniaków dobrą sławą....
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Zawrót głowy. Kicz i architektoniczna groteska, jak chcą
jedni, czy...

Drugie życie. Zaczęło się od Łodzi i XIX-wiecznej fabryki
Karola...

1 + 2 gratis. Kto lubi wycieczki w poszukiwaniu ciekawych
budynków, korzystając...

W eterze. Czasem powstają budynki, które wydają się nie
mieć...

Dom z wstęgą. Wyrastającą ze szczytu wzniesienia
ciemnografitową bryłę opasuje horyzontalna,...

Podręcznik technologii. 1,2 miliona książek, 1,2 tysiąca
miejsc siedzących w...

Zamieszkać na silosie. Do architektonicznych ingerencji w
obiekty poprzemysłowe i ich...

Budynek-zagadka. Na pierwszy rzut oka trudno go
zauważyć, bo...

Budynek-ciało. Niedaleko położonej na północy Norwegii
wioski Hamarøy wychował...

Estoński diament. W stolicy Estonii wyrósł nowy
apartamentowiec. Nie imponuje...

Zielony Wiedeń. Najważniejszym zadaniem architektów
było maksymalne wykorzystanie otaczającej działkę...

Kościół ubogi. Prostota i minimalizm mogą mieć znacznie
większą siłę...

Pawilon magnes . Są w miastach miejsca pozbawione
życia. Niby zadbane...

Hybryda dla indywidualistów. Przekraczając próg,
można się poczuć jak Alicja, która...

Mury przy murze. Rozbudowa Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu to jedna...

Kwiatowe inspiracje. Co powstanie z połączenia budynku
z kwiatem? Tulipan...

Warszawski falowiec. Mieszkańcy stolicy nie muszą już
jechać nad morze,...

Przenocuj w cegle. Manufaktura dała Łodzi tyle dobrego,
co złego. Z...

Dom z jajem. Zbudowany w praskiej dzielnicy Žižkov EggO
House to...

Palce wpisane. Położona w centrum Manchesteru New
Islington jest prawie...

Na biurowej taśmie. Zapotrzebowanie na obiekty biurowe
nie maleje. Co rusz...

Sztuka pod dywanem. 16 maja miało miejsce uroczyste
otwarcie zaprojektowanego przez...

Cyfrowe ubranko. Nowojorskie biuro architektoniczne
Asymptote finiszuje realizację hotelu Yas...

Pucowanie Mariackiej. O tym, że centrum Katowic musi
się zmienić,...

Sieć w murach. Bank nie musi być nobliwą, konserwatywną i
nudną...

W cieniu mistrza. Miejscowość Vals w szwajcarskich Alpach
kojarzy się przede...

Kamieniem w zmysły. „Góry, kamień, woda. Budowanie
w skale, budowanie ze...

Światło w betonie. Większość współcześnie budowanych
kościołów w Polsce trudno zaliczyć...

Żaba wyrosła na smoka. 2 kwietnia do nowego
krakowskiego hotelu Park Inn...

Opera po ludzku. 12 kwietnia minie rok od otwarcia Opery
Narodowej...

Pomarańczowy lampion. Pomysł budowania hal
muzycznych o wspólnej nazwie Zenith...

Trójkąt do kwadratu. Pod koniec lutego zakończyła się
budowa zaprojektowanego przez...

Zakupy w cegle. Często jedynym sposobem uratowania
XIX-wiecznych pofabrycznych zabudowań przed...

Urodziny Terminalu . W marcu Terminal 2 na
warszawskich Okęciu będzie...

Bezpiecznie i w ukryciu. Według Roberta Koniecznego
dobra architektura to taka, która...

Budynek z tęczą. Zaprojektowany przez szczecińską Grupę
Domino budynek mieszkalno-usługowy przy...

Architektura kontekstu. „Architektura to rozwiązywanie
problemów” – takie motto przyświeca...

Kostka z tarasem. Ostatnie lata były w Polsce czasem
prosperity na...

Wielka Spirala. Pierwszego marca 2009 r., po blisko 10
latach...

Nie tylko rozmiar. Biurowce kojarzą się z architekturą o
dużej skali...

Krakowskie prawie metro. 11 grudnia 2008 r. został
oficjalnie otwarty tunel...

Muzeum ze śmigłem. Konkurs rozstrzygnięty został w
2005 r. Budowa, która...

Wypucowany "straszny dwór". Na mistrzostwa Euro
2012 zmodernizowanych ma zostać wiele...

Sportowa Bydgoszcz. Od kiedy UEFA ogłosiła, że w 2012
r....

Kasa z klasą. 10 lutego, w rocznicę zaślubin Polski z
morzem,...
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