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Moda bywa zmienna – także ta w architekturze. Jednak podobnie, jak na paryskich wybiegach, również i w
budownictwie, klasyka ma ogromne znaczenie. Zapomniana niegdyś stodoła to obecnie jeden z najpopularniejszych
trendów architektonicznych. Dzięki swoim prostym kształtom stała się źródłem inspiracji dla miłośników designu.
Bryła na bazie prostokąta, zwieńczona dwuspadowym dachem jest dziś obiektem nowoczesnym, estetycznym, który
idealnie wpisuje się w polski krajobraz.

Domy na planie stodoły – nowopowstałej lub tej istniejącej – to setki możliwości zarówno dla ich właścicieli, jak i
architektów, którzy z powodzeniem mogą łączyć w niej nowoczesność i tradycję. Przestrzeń takiego budynku często
przypomina fabryczne lofty, a jednocześnie zachowuje przy tym ciepło rodzinnego siedliska. Można urządzić tu
wielkie przyjęcie oraz spędzić czas przy kominku w gronie najbliższych. Połączenie minimalizmu i klasyki jest na
wyciągnięcie ręki.
Historia wykorzystana na nowo
Ze względu na swoje pierwotne przeznaczenie stodoły są wysokie i przestronne, a dwie kondygnacje – parter oraz
poddasze – pozwalają na praktyczne oddzielenie części dziennych od sypialnianych. Ich aktualna popularność
związana jest także z oszczędnością miejsca na całej nieruchomości. – Nieskomplikowaną bryłę można łatwo wpisać w
krajobraz oraz działkę, która często bywa wąska i długa – mówi Weronika Korpalska, projektant z biura
architektonicznego Z500.
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Kiedyś stodoły budowano z drewna lub cegły, która – w zależności od regionu – pozostawała w stanie surowym albo
poddawana była tynkowaniu i bieleniu. Dachy budynków gospodarczych pokrywano m.in. dachówkami
ceramicznymi, gontem lub strzechą. Jednak nie są to jedyne wyróżniki klasycznej bryły. – Charakterystyczne są
również podcienia, będące często nieodłącznym elementem takiego budynku – komentuje Weronika Korpalska. Innym
rozpoznawalnym detalem są belki, które widać nie tylko w zewnętrznej konstrukcji (mur pruski), lecz przede wszystkim
w środku, co pozwala na ciekawe aranżacje wewnętrzne.
Popularność stodoły mieszkalne zyskały dzięki agroturystyce. Można je spotkać nie tylko na terenie Polski, ale także w
Ameryce, Australii oraz Europie Zachodniej, gdzie pełnią również funkcję restauracji, luksusowych SPA czy
apartamentów na wynajem. Współczesne aranżacje to jednak przede wszystkim domy mieszkalne. Oszczędny w
kształtach budynek dobrze wpisuje się otaczający krajobraz, a uproszczona, zwarta bryła pozwala natomiast na
uzyskanie korzystnych parametrów energetycznych. Potwierdza to architekt Monika Lisowska-Łętocha, Dyrektor
Pracowni Projektowej w ARCHON+: ? Modna, prosta forma idzie w parze z tendencjami nowoczesnej architektury i
jest jedną z podstawowych cech budownictwa energooszczędnego.
Piękno nowoczesności
Murowanym stodołom można nadać nowoczesny wygląd odnawiając m.in. elewację oraz dach – czyszcząc cegły,
nakładając betonowy tynk oraz wykorzystując płaskie dachówki. – Wykończenie zewnętrzne domów typu „stodoła
mieszkalna” to efektowne kompozycje, które podkreślają ich charakter. Najczęściej stosowana baza to tynki w
stonowanych barwach, odcienie bieli i chłodne szarości, tworzące efekt surowej elegancji. Wyróżniające się detale
akcentują naturalne okładziny, drewniane czy klinkierowe, które można zastosować na wybranych fragmentach lub na
całych fasadach – radzi Monika Lisowska-Łętocha z ARCHON+. Weronika Korpalska z biura architektonicznego Z500
podkreśla natomiast, że już sama bryła daje ogromne możliwości aranżacyjne. – Do stodół łatwo można wprowadzić
komponenty dekoracyjne, a dzięki użyciu niestandardowych rozwiązań elewacyjnych, jak zastosowanie tego samego
materiału na dachu i ścianach zewnętrznych, budynek odczytywany jest jako całość – podpowiada.
Zarówno projekt rustykalny, jak i nowoczesny, uzupełnia dach. Najbardziej klasyczny, to ten z dachówki ceramicznej.
– Przy wykończeniu dwuspadowego dachu bardzo dobrze sprawdzają się aktualnie modne, matowe dachówki. Nie
dominują i nie przytłaczają innych okładzin oraz stylistycznie odpowiadają tego typu architekturze – komentuje
przedstawicielka ARCHON+. Jeśli zdecydujemy się na matowe dachówki w kolorze czarnym, stworzymy doskonałą
kompozycję, idealnie podkreślającą fasadę budynku. Dachówka w takiej barwie pozwala zachować klasyczny styl
całej bryły, dodając jej współczesnego sznytu. Ciekawym rozwiązaniem dla nowoczesnych stodół jest
wielkoformatowa dachówka ceramiczna SIMPLA lub nieco mniejsze – ceramiczna DOMINO lub cementowa
KAPSTADT marki CREATON. Wszystkie dostępne są w modnej kolorystyce – odcieniach szarości oraz czerni.
Dzięki temu świetnie komponują się z dachami dwuspadowymi, stanowiącymi zwieńczenie prostych brył, zwłaszcza
tych zachowujących naturalną elewację – betonową, ceglaną oraz drewnianą.
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Z widokiem na świat
Decydując się na dom na planie stodoły należy zwrócić również uwagę na okna. Najlepszym rozwiązaniem są duże
przeszklenia, przy których możemy zlokalizować tarasy. I tu, co warto zaznaczyć, pojawia się także ich druga zaleta –
piękny widok na naturę, zmieniający się przez cały rok. – Zarówno lokalizacja przeszkleń, jak i właściwe
zorientowanie budynku względem stron świata, mają bardzo istotne znaczenie dla standardu energetycznego domu.
Uwzględniając różnice w nasłonecznieniu, należy odpowiednio rozmieścić poszczególne strefy użytkowe i w możliwie
jak najlepszy sposób doświetlić światłem dziennym te pomieszczenia, w których mieszkańcy spędzają najwięcej czasu:
salon, jadalnia, pokój do pracy – radzi Monika Lisowska-Łętocha.
Duże, panoramiczne przeszklenia, mogą stanowić również pretekst do stworzenia efektownej przestrzeni
architektonicznej wokół domu. Dzięki nim zieleń ogrodu swobodnie przenika do wnętrza, stając się ciekawym
elementem jego aranżacji. Teren zewnętrzny powinien być raczej minimalistyczny, przedłużać oś kompozycyjną
budynku.
Moda ciągle się zmienia, ale stodoła nadal pozostanie klasyką, która współgrać będzie z naturą i okoliczną zabudową.
Jej oszczędne, nienaganne kształty będą cieszyć oko przez dekady. Odpowiednio dobrane materiały wydobędą zaś z
budynku to, co najpiękniejsze. Nowoczesny design i nuta tradycji – to te elementy, które wyróżniają współczesną
stodołę.
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CREATON Polska
press box
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