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Situată în localitatea Kampos, pe insula cicladică Paros, această casă este pusă în valoare de peisajul rural sublim
care o înconjoară, care constă în câmpuri de cereale, podgorii mici și plantații de măslini.
O familie cu cinci membri va locui în casă pe tot parcursul anului. Această situație implică o organizare a locuinței
diferită de cea a unei simple case de vacanță.
În timpul procesului de proiectare, o atenție specială a fost acordată analizării caracteristicilor și condițiilor locale,
cum ar fi contactul direct cu natura și cu spațiul exterior, lumina puternică și vântul caracteristic insulelor Ciclade.
Toate acestea au contribuit în mod considerabil la definirea proiectului casei, a cărui abordare estetică a fost
realizată dintr-o perspectivă modernă, fără utilizarea elementelor decorative în exces care ar fi putut conduce către
un caracter neo-tradițional.
Forma clădirii decurge din descompunerea unui singur volum rectangular (o formă construită arhetipală a insulei
și a regiunii sud-est mediteraneene) și din formarea unei verande închise, protejată de vânturile puternice din nord.
Volumul astfel extras este amplasat pe terasa clădirii, pentru a deveni un studio independent sau un spațiu de
relaxare, de unde te poți bucura de vederi libere către zona Pounta și insula Antiparos.
Cele două volume rectangulare de la parter se retrag ușor, pentru a dezvălui o parte din veranda interioară și a
direcționa spre intrarea casei. Acestea formează coloana vertebrală a locuinței, primul cuprinzând zonele comune
în timp ce al doilea este locul zonelor private, conectate împreună prin spații auxiliare.
Orientarea și forma volumului clădirii, fereastra poziționată strategic în fațada de nord, instalarea atentă a unui
sistem de izolație a fațadelor pentru evitarea punților termice, precum și elemente suplimentare ca pergolele din
lemn: toate acestea sporesc performanța energetică a locuinței, cu respectarea condițiilor locale.
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Located in the settlement of Kampos, on the Cycladic island of Paros, this house is enhanced by the sublime rural
landscape that surrounds it, which consists of cereal fields, small vineyards and olive groves.
Throughout the year, a five member family will reside in the house. This situation entails a living organization unlike
the making of a simple holiday home.
During the design process, particular emphasis was given to the analysis of local characteristics and conditions, such
as direct contact with nature and outdoor living, the strong light of Cyclades and wind. All these greatly contributed
to the design of the house, the aesthetic approach of which was done through a modern prism, without the use of
exceeding decorative elements that might lead to the direction of a neo-traditional character.
The building form derives from the decomposition of a single rectangular volume (an archetypal building form of
the island and the South-East Mediterranean region) and the formation of an enclosed veranda protected from the
strong northern winds. The removed volume is placed on the terrace of the building to become an independent studio
or relaxation space, where one can enjoy unobstructed views towards the Pounta area and Antiparos Island.
The two rectangular ground floor volumes slightly recede from the site plan to reveal part of the internal veranda and
create a path to the house entrance. These form the backbone of the residence, with the first containing the common
areas while the second is a place for the private ones, connected together with auxiliary spaces.
The orientation and shape of the building volumes, the strategically positioned single window on the north façade,
the careful installation of a façade insulation system to avoid thermal bridging, as well as, additional elements like
wooden pergolas, are all enhancing the energy performance of the dwelling, with consideration of local conditions.

