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Гэта быў звы чай ны двух па вяр хо вы дом
эпохі са цы ялізму, калісьці адзіная му ра ва -
ная па бу до ва ў квар та ле драўля ных дамоў.
У ім раз мяш ча ла ся “Служ ба быту”. Но вае
пры зна чэн не бу дын ка – ганд лё ва-адмi -
нiстрацыйнае. На пер шым і другім па вер хах 
раз мяш ча ец ца са лон ке рамічнай пліткі
“Сквірэл” (агуль ная плош ча 475 м2, у ман -
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 архiтэктар, ды зай нер,
аўтар пра ек та
рэканструкцыi,
перапланiроўкi i iнтэр’ера
бу дын ка па вулiцы
Цiмiразева, 3

Ці можа ста ры бу ды нак
ат ры маць но вае жыц цё? Якія 
ідэі здоль ныя ўнесці све жы
по дых у ста рыя муры? Ад каз
на гэ тыя пы танні мы ба чым
на ўлас ныя вочы на
прык лад зе бу дын ка па
вуліцы Ціміра зе ва, 3. 

сард зе — офіс (плош ча 410 м2). Ува хо ды ў офiс i ганд лё вую залу паа соб ныя, ары ен та ва -
ныя па вул. Цiмiразева. Бу ды нак до б ра праг лед жва ец ца. Не ўва ход зя чы ў канфлiкт з на -
ва кол лем, ён фарміруе фронт за бу до вы вул. Цiмiразева пас ля яе пе ра кры жа ван ня з пр.
Ма шэ ра ва. У ход зе рэ кан ст рук цыі была над бу да ва на ман сар да. Муры аб тын ка валі i па -
фар ба валі, месцамi аблiцавалі палiраваным керамагранiтам. Га нак так са ма аблiцаваны
шэ рай керамагранiтнай плiткай. Вiтражы зроб ле ны з алюмiнiю, скат ны дах — з ацын ка ва -
най да ха вай сталi з палiмерным па крыц цём. Пе рад ува хо дам — скульп ту ра К. Селіха на -
ва, якая ста ла ся свое а саблівым ак цэн там ува ход най гру пы.



56

ИН ТЕРЬ ЕР

Ар хи тек ту ра и строи тель ст во 2006-1



www.ais.by 57

ИН ТЕРЬ ЕР

“Сквірэл”
Архiтэктару на ле жа ла спра ек та ваць

iнтэр’ер кра мы i да па мож ных па мяш кан -
няў з улiкам павелiчэння колькасцi пер са -
на лу i падк лю чэн ня ў бу ду чым кам пу тар -
най сеткi. За раз на двух па вер хах бу дын ка
зна ход зяц ца тры залы. 

Плітка — ма тэ ры ял свое а саблівы. З ад -
на го боку, пры га жосць і раз нас тай насць, з
дру го га – за дад зе ная геа мет рыч наць фор -
мы і утылітар насць. I ўсё гэта не аб ход на
спа лу чыць з iнтэр’ерам i пра дэ ман с тра -

ваць такiм чы нам, каб зацiкавiць на вед вальнi ка. Ак цэн та ва ныя свет ла выя ка мунікацыі ў
ганд лё вых за лах дазволiлі ў поўнай меры пе ра даць пла сты ку i фак ту ру керамiкi, што пра -
па ноўва ец ца па купніку. Яна “вы сту пае” сама па сабе, без ва ры ян таў маг чы ма га пры ста -
са ван ня, у так зва ным чыс тым вы гляд зе. Та кая прэ зен та цыя дае пра сто ру для гульні фан -
тазіі. Мож на бяс кон ца фан тазіра ваць, ства раць раз нас тай ныя ўзоры вы ка ры стан ня ке -
рамікі, це ша чы сваё ўяўленне.

 Дэ ма кра тыч ны ха рак тар ганд лё вай залы пер ша га па вер ха змя ня ец ца экс клюзіўна сцю 
дру го га. Вы ра шэн нем пе ра хо ду з па вер ха на па верх з’явілася пе ра бу да ван не плiт
памiжпавярховага пе ра крыц ця. Асноўным прын цы пам ды зай ну ста ла зніта ван не ганд -
лё вай пра сто ры з узорамi ка лек цый ма тэ рыя лаў. Тут па купнік тра п ляе ў сап раўдны му зей
пліткі. Ке рамічныя пано, вы стаўле ныя ў са ло не, — быц цам каш тоўныя тво ры мас тац тва ў
да рагім аб рам ленні свят ла. 
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Офіс
Най больш скла да ным у рас пра цоўцы

інтэр’ера ка мер цый на га па мяш кан ня
з’яўля ец ца ства рэн не кан цэп цыі офіса,
якая ад па вя да ла б ха рак та ру яго ўла -
дальніка. У дад зе ным вы пад ку ім была ма -
ла дая пер спек тыўная фiрма, якая па куль
яшчэ не вы пра ца ва ла свай го асоб на га кар -
па ра тыўнага сты лю. Тым больш ад каз най і
ціка вай уяўля ла ся пра ца па ства рэнні во -
бра за офіса, які б су ад носіўся з амбіцый -
нас цю і энергічнас цю памк нен няў яго суп -
ра цоўнікаў.

 Галоўнае тут, на дум ку аўтара пра ек -
та, — ства рэн не кам форт ных па мяш кан няў
для пра цы і гар манічнай ат ма сфе ры ў іх.
Пры ажыц цяўленні ідэі ў май ст ра ат ры ма -
ла ся вы ка ры стаць у iнтэр’еры струк тур ныя
эле мен ты бу дын ка. На прык лад, нахiленыя
вiтражы ператварылiся ў дах над лесвiцамi
i над пакоямi для пе ра моў. Ядром за пла на -
ва най струк ту ры ста ла зона абс лу гоўван ня
клiентаў. Звя за ная праз ры стай га ле рэ яй з
пры ём най i ды рэк цы яй, яна развiвае дэ -
ма кра тыч ны i функ цыя наль ны ха рак тар
пра сто ры.

І на огул, функ цыя наль насць і прак тыч -
насць — са мыя ад мет ныя рысы гэ та га
інтэр’ера. 
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