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LETNÉ BLUES

CASCAIS: ARCHITEKTÚRA LETOVÍSK VSTUPUJE DO SPOMIENOK
«POH ADNICOVÝMI» OBRAZMI BEZSTAROSTNOSTI

EXTRA
«InFusion»
Kuchy a chutí
a vôní z celého
sveta

BÝ VA N I E

Diel a

Priestor: diel a. Funkcia: byt. Pridaná hodnota:
prezentácia umenia.
Text: Mgr. art. Jana Kumorovitzová, ArtD.; Foto: Jenni Koller © Megatabs
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Epochálna hra: vo ne plynúci priestor, ktorý
je zjednotený dubovou palubovkou, je citlivým spojením
rôznych štýlových období.

Do najmenších mali kostí: galerijná istota interiérového
výrazu vo viedenskom «príbytku» «THE LOFT» preniká aj
do štrukturálnych detailov zariadenia. Napríklad na kuchynskom ostrove ovplyvnila styk plôch v kamenárskom spoji.

Bývanie s výstavou: jednoduchý obd žnikový priestor
s ve korysými rozmermi poskytol architektom i majite om
príležitos naplno rozvinú experimentálny koncept
«galerijného bytu/bytovej galérie».

Za oponou: v prípade potreby (napr. po as vernisáží)
sa rozsiahla zasklená stena spál ového traktu môže oddeli
od hlavnej sály textilnými závesmi.
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«Rekonštrukcia architektov Megatabs je príjemne eklektická,
a sú asne harmonická. Snaží sa zachova pôvodný charakter
priestoru a vhodne zvoleným zariadením ho situuje do 21. storo ia.»
Dispozícia: do priestoru vymedzeného len pármi st pov a ohromnými
továrenskými oknami vstúpili architekti iba minimalistickými
prvkami zariadenia a nechali naplno vyniknú architektonickú substanciu pamiatkovo chránenej budovy.

Zlepšenie akustiky: mierku spálne, ukotvenú
v priestrannom «loftovom» prostredí, upravuje mäkké textilné
obloženie steny v záhlaví.

aro niekdajších priemyselných
objektov je nesporné. Ich funkcionalistická architektúra, ktorej dominuje ni ím neskrývaná
ú elnos a odhalené konštruk né prvky, poskytuje nový impulz pri tvorbe interiérov. Roz ahlé priestory presvetlené ve korysými
oknami tvoria výborný základ pre bývanie postmoderného loveka, ktorý dokáže oceni obydlie
s osobitým charakterom a atmosférou.
Rekonštrukcie týchto objektov sa tešia ve kej ob ube práve v aka neoby ajnosti priestoru samotného. Ponúkajú možnosti, ktoré sú pri iných typoch
výstavieb ažko realizovate né alebo nezlu ite né s typom budovy. Niekdajšie industriálne využitie zvyšuje prí ažlivos a jedine nos priestoru.
Následná rekonštrukcia je spôsobom, ako rozvíja
jeho príbeh v novej kapitole.
Novú etapu po rozsiahlej úprave zažíva aj niekdajšia stolárska diel a vo Viedni. Rakúski architekti
štúdia MEGATABS ju premenili na moderný «loftový» byt, pri om zachovali k ú ové prvky historického, pamiatkovo chráneného objektu.

È

ne sa teši z vlastnej umeleckej zbierky a jej nových exemplárov, môžeme následný dizajn interiéru ozna i ako extrovertný.
Bytu dominuje ve korysá obývacia as s pohovkou «DS-600» od švaj iarskeho výrobcu
De Sede. Nazýva sa aj «ha ou pohovkou». V aka
svojmu leneniu na jednotlivé segmenty spájané
pomocou zipsov, ktoré je následne možné ubovo ne tvarova , sa vie dokonale prispôsobi potrebám priestoru. Je ve korysým sedením pre vä šie
množstvo osôb sú asne, ím dokonale sp a predstavu majite ov.
Jedálenský stôl pre osem osôb sa nachádza medzi pohovkou a kuchynským ostrovom. Nástenné skrinky by pozorovate h adal márne. Samotná vo ba úžitkového mobiliára nepresahujúca
svojou výškou pracovný pult i stôl umož uje
plne vyniknú situovaným umeleckým dielam
po as vernisáží.
Výrazným estetickým elementom obývacej asti je
šestica zachovaných neoklasicistických trámov, prinášajúcich kontrast vo i industriálnemu charakteru stavby samotnej. Celok prepája masívna dubová podlaha tabakovej farby.

Trochu farby: podmanivý tyrkysový
odtie sa ako oživujúci akcent
objavuje na alúnenom záhlaví postele aj
obklada kách v štýle newyorského metra
v hlavnej kúpe ni.

Privátna galéria
No ná zóna
Pôvodný otvorený priestor spolu s oknami si majitelia želali uchova . Ke že od za iatku plánovali vytvori nielen súkromný priestor, ale aj miesto,
kam môžu pozýva svojich priate ov a spolo -
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Extrovertnos majite ov pod iarkujú súkromné
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Výklad: as spálne odde uje transparentná prie ka,
ktorá v prísnom grafickom rastri tabu kového
zasklenia napodob uje lenenie historických okien bývalej stolárskej dielne.

Súkromný byt s galériou «THE.LOFT»
A-1050 Viede , Rakúsko
Architekti: MEGATABS architekten ZT GmbH
Realiza ný tím: Patricia Hora, Tina Magerling
Pôdorysná výmera: cca 300 m2

Zjemnenie: zaoblené línie a nevtieravý obklad
z cédrového dreva prispievajú k zmäk eniu architektonického výrazu hos ovského domu.

Viedenská trieda: v aka ornamentálnej štukovej výzdobe st pov a trámov sa «loftové bývanie» zbavilo obvyklej industriálnej neohrabanosti a pôsobí skôr dojmom aristokratickej uš achtilosti.

GSP bli h V

Tajomstvo za zrkadlom: hos ovská toaleta je ukrytá za fasádou zrkadlového skla v predsieni hne pri vstupe.
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rysé okná. Tvoria tak fyzickú bariéru, nie však
vizuálnu. Pre celkové oddelenie je možné zatiahnu závesy, no primárne sa spolo nos stáva sú as ou celého priestoru. Stojace futuristické svietidlo «Melt Stand» od Toma Dixona pred
zástenou je doplnené lustrami rúrkovej konštrukcie, striktne dbajúcej na dodržiavanie pravouhlosti svojej trojrozmernej mriežky. Na jej
koncoch sú umiestnené zdroje svetla.
Hor icová alúnená poste s tyrkysovou zástenou ponúka príjemný farebný kontrast k monochrómnosti bielych stien a iernych kovových
rámov okien.
Kúpe a je obložená glazovanými tyrkysovými dlaždicami v newyorskom štýle. Ich mier-

ne reliéfny lesklý povrch príjemne láme okolité
svetlo. Sanita z tmavosivého mramoru s jemnou
svetlou kresbou pod iarkuje luxusný ráz. Identický mramor bol použitý aj na spomínanom
kuchynskom pulte.
Rekonštrukcia architektov Megatabs je príjemne
eklektická, a sú asne harmonická. Snaží sa zachova pôvodný charakter priestoru a vhodne zvoleným zariadením ho situuje do dvadsiateho prvého
storo ia. Nesnaží sa robi objekt príliš industriálnym, no nepopiera jeho identitu. Skôr ju elegantne rozširuje. Spojením privátnych aj spolo enských
zón vytvára hybridný priestor so širokým spektrom využitia bez nutnosti prestavieb i dodato ných úprav.
—

MEGATABS

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
Rozsah tvorby ateliéru Megatabs je ukrytý v jeho
názve: postihuje oko vek od mierky «mega», teda
urbanistických plánov pre školské, administratívne a rezidentné celky, až po «tabs» v zmysle interiérového a nábytkového dizajnu, rôznych drobných
adaptácií a obchodov. Zakladate ateliéru architekt
Daniel Hora a jeho interdisciplinárny tím v pobo kách vo Viedni a Salzburgu tak dokazujú, že
na ve kosti (projektu) skuto ne nezáleží a dôležitejším determinantom je individuálny potenciál tvorivej výzvy. megatabs.com

