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e_XTERIOR HOUSE, RUSIA

Prima abordare conceptuală a fost aceea de a iden-
tifica un instrument pentru reducerea diferenţei de 
temperatură în timpul iernii - de la minim - 40°C la 
temperatura interioară solicitată, de + 20°C.
Acest lucru a fost realizat prin introducerea unui 
filtru, o zonă tampon capabilă să "îmblânzească" 
acest contrast şi să creeze condiţii mai puţin extre-
me. În acest fel, avem posibilitatea de a folosi grădi-
nile private pentru activităţi în aer liber, depăşind 
limitarea (bariera) între interior şi exterior şi profi-
tând de beneficiile rezultate din punct de vedere al 
arhitecturii şi a calităţii vieţii;
Zona tampon face referire la conceptul de bază al 
unei case într-o casă, similar cu o păpuşă rusească 
(Matryoshka), generând astfel  trei tipuri de spaţii: 
interioar - I, exterior - E şi spaţiul de mediere, care 
permite ca desfăşurarea activităţilor să aibă loc 
pentru o perioadă de timp mai îndelungată,  pe tot 
parcursul anului. 
Dezvoltând conceptul arhitectural, am început cu 
imaginea arhetipală a casei, derivată din iconografia 
şopron - cort - casa, folosind o referinţă formală, de 
asemenea, iconică, cea a tipologiei dacha. Dacha este 
un anumit tip de locuinţă folosită pe post de casă de 
vacanţă în Rusia. Este ocupată de proprietari pentru 
perioade scurte de timp sau este închiriată 
doritorilor de vacanţe în zonele rurale. Acest tip de 
casă de vacanţă este foarte comună în Rusia şi în alte 
ţări postsovietice.
Aceasta a fost urmată de identificarea unui profil 
(unităţi) de bază, capabil să comunice această 
imagine de referinţă. Planul a fost apoi "extrudat" 
(dezvoltat) pe baza unei  structuri modulare.
Secţiunea caracteristică  este o structură autopor-
tantă din oţel, construită în întregime din oţel, care 
permite spaţii interioare libere, pentru o flexibilitate 
maximă;  casa face uz de tehnologiile pe care le 
numim sistem termic deoarece beneficiază de con-
ducţia termică optimă a oţelului, folosind căldura de 
la pământ (teren). Astfel, secţiunea defineşte conco-
mitent, înglobând într-un tot unitar conceptul de 
arhetip, tehnologie inovatore din oţel, durabilitate şi 
conceptul de casa în casă.
Rezultatul acestui proces este o matrice de compo-
nente care pot fi compuse în mod liber. Într-un 
anumit sens, acest proces a avut drept scop depă-
şirea cererile de scurtă durată pentru 3/5 tipologii, 
concentrându-se pe inovarea proceselor de 
industrializare care se află undeva între conceptele 
de prefabricare grea şi uşoară, menţinând în acelaşi 
timp un nivel ridicat de personalizare.
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