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Winterbrook
Arkitekt

Ken Shuttleworth, London

Ljusplanerare Claude Engle, Chevy Chase (CL)
Fotograf
Projektort

Frieder Blickle, Hamburg
Wiltshire, GB

I Wiltshire har Ken Shuttleworth, medarbetare hos Foster, byggt ett lantställe för sig och sin familj.
Huset är baserat på cirkelbågar och ter sig slutet och "befäst" mot infartssidan. Mot trädgården
öppnar det sig dock med en grandios gest: Den bågformade glasväggen är 36 meter lång och rummet
tycks, enligt arkitekten "explodera i riktning mot det öppna landskapet".

Det kontinuerliga rummet mot trädgården inrymmer alla familjens aktiviteter, från köket i ena änden
via matplatsen och sittgruppen med öppen spis till barnens lekhörna. På andra sidan av hallen, med
sina ljusgluggar, är bad- och sovrum grupperade. Entrén är dold mellan de utskjutande väggbågarna.

Rummet på trädgårdssidan vetter mot sydost och har därmed morgonsol men är samtidigt skyddat mot
det intensiva ljuset mitt på dagen. Dess atmosfär i mörker skapas genom belysning med linswallwashers med PAR-lampor. Dessas varma ljus ger väggen ett lätt, nästan abstrakt intryck.

För att svara upp mot arkitekturens extremt reducerade formspråk har planerarna genomgående valt
att använda integrerad belysning - till exempel för direkt belysning av matbordet och "dörrmattan"
utanför entrén.
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