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House D
ِA steep mountain plot offers views over the Vorarlberg Rhine Valley, and Lake Con-

stance. The house captures the panorama with its largely glazed living area on the top 
floor. The topography determines the concept of the house. The two storeys are sol-
idly exposed concrete plinth. The cantilevered living floor in timber construction with a 
surrounding terrace and a wide, flat pitched saddle roof characterise the house, and 
convey lightness and security. The design shows a close relationship to the landscape, 
a dialog between old and new, a contemporary interpretation of traditional designs, and 
a  strict attention to craftsmanship, attractive finishes, and precise details.
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على �سفح جبل �سديد الإنحدار ُبني هذا 
جميلة  مناظر  ل�ساكنيه  يوفر  بحيث  البيت، 
لوادى فوراربريج راين، وجبال الألب، وبحرية 
هي  املناظر  هذه  على  الإطاللة  كون�ستان�س.  
حتيط  التي  الزجاجية  اجل���دران  خ��الل  م��ن 

مبنطقة املعي�سة يف الدور العلوي.
كبري  تاأثري  لها  كان  املوقع  طوبغرافية 
على ت�سميم البيت.  من ال�سارع هناك ممر 
القدمية  الكمرثى  اأ�سجار  ب��ن  يتلوى  �سيق 
لي�سل القبو حيث يوجد مدخل البيت الرئي�سي 
ومواقف ال�سيارات.  من هذا امل�ستوى ي�سعد 
الزائر درجًا لي�سل اإىل الدور الأر�سي املحفور 
يف �سفح اجلبل.  يحوي هذا الدور ثالث غرف 
مياه  ودورة  التلفزيون  مل�ساهدة  وجل�سة  للنوم 

حتوى �ساونا اأي�سًا.

  �سورة للركن ال�سمال الغربي تو�سح مدخل ال�سيارات يف القبو ومدخل البيت. يف الليل يبدو املبنى كم�سباح �سخم
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منطقة الطعام واملطبخ تت�سل باخلارج عرب جدران زجاجية

جل�سة خارجية وا�سعة مت�سلة مبنطقة الطعام واملعي�سة  يف النهاية اجلنوبية للمبنى ت�سمح لل�سكان بالتمتع بال�سم�س يف ف�سل ال�ستاء
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1 - غرفة النوم الرئي�سية
2 - حمام غرفة النوم الرئي�سية 

3 - املعي�سة
4 - الطعام
5 -  املطبخ

6 - نوم
7 - ممر

8 - خمزن
9 -مكتب

10 -دورة مياه

11 - غرفة التليفزيون

12 - �سرفه خارجية

امل�سقط الأفقي  للدور العلوي

امل�سقط الأفقي  للدور ال�سفلي

مقطع راأ�سي يف املنزل

مشال

0 3 8 m

العلوي  الدور  اإىل  لي�سل  الدرج  ي�ستمر 
النوم  وغرفة  املعي�سية  الفراغات  توجد  حيث 
الرئي�سية وكلها تطل على اخلارج عرب جدران 
وا�سعة  خارجية  �سرفة  بالكامل.   زجاجية 
وتوفر  اجلهات  كل  من  العلوي  بالدور  حتيط 
الطلق  ال��ه��واء  يف  للجلو�س  م��ك��ان��ًا  لل�سكان 

والإ�ستمتاع مبنظر الطبيعة املحيطة.
على  باخل�سب  م�سقوف  العلوي  ال��دور 
�سكل رقم 8 . يف فراغ واحد كبري توجد منطقة 
املعي�سة واملطبخ والطعام، ويجاور هذا الفراغ 
الرئي�سية،  النوم  غرفة  الأر���س،  عن  املرتفع 
التي ت�سارك منطقة املعي�سة يف اإطاللتها على 

الوادي و اجلبال والبحرية.
يعرب هذا البيت عن فل�سفة امل�سمم يف 
ت�سميم امل�ساكن الريفية.  ت�سمل هذه الفل�سفة 
بها  يوجد  التي  الطبيعة  مع  القوي  الإرت��ب��اط 
املنزل، الإن�سجام بن القدمي واجلديد، تعبري 
ت�سل�سل  التقليدية،  الت�ساميم  ع��ن  حديث 
ب��ارز،  ان�سائي  هيكل  الفراغات،  بن  وا�سح 
�سكان  يعي�سها  التي  احلياة  باأ�سلوب  الإحتفاء 
البيت، واخريًا الهتمام بدقة التفا�سيل ودقة 

التنفيذ، وجمال مواد الت�سطيب.
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�سورة للركن ال�سمايل ال�سرقي للمبنى عند الغروب

الواجهة الغربيةالواجهة ال�سمالية

الواجهة ال�سرقية الواجهة  الغربية
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�سورتان تو�سحان منطقة الطعام واملعي�سة. العلوية باإجتاه ال�سمال وال�سفلية باإجتاه اجلنوب
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يتم الو�سول ملنطقة املعي�سة عن طريق �سعود الدرج القادم من الدور ال�سفلي 
منطقة املعي�سة تت�سل بال�سرفة اخلارجية عن طريق جداران زجاجية منزلقةحيث توجد غرف نوم ال�سيوف 

�سورتان للجل�سة اجلنوبية يف الظهر )اأعلى( وعند الغروب )اأ�سفل(

الدرج املركزي املو�سل بن الأدوار الثالثة يتخلله ال�سوء الطبيعي




