INTERIÉR

Symbol doby
Magické výletné miesto – priamo v centre mesta. Reštaurácia
Aušpic v novom šate z dielne architektov MoroczTacovsky láka
bezstarostnými chvíľami pri Dunaji.
Text: Sylvia Hložníková-Klein; Foto: archív architektov
ratislava ako malé hlavné
mesto je podobne ako jeho
väčšie náprotivky plná architektonických skvostov. V jej
prípade však ide skôr o miniaturizáciu podobných stavieb väčších rozmerov,
ktoré by v kontexte «menších pomerov» pôsobili rušivo. Práve preto milujeme malé paláce,
vily a galérie, ktoré majú svoj ľudský rozmer.
Okrem príjemných, striedmejšie komponovaných foriem sú aj ľahko dosiahnuteľné bez nutnosti použiť dopravný prostriedok. Pripomínajú
zomknutosť kultúr a pôsobivý spoločenský ruch
v toku 19. a 20. storočia.
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Veslársky klub
Táto štýlová stavba na pravom brehu Dunaja
vznikla v tridsiatych rokoch na základe objednávky. Čulý športový život na Dunaji pomohol k finančnej prosperite, a tak architekt Emil Belluš
vytvoril avantgardnú stavbu inšpirovanú lodnou
estetikou. Projekt sa dokonale prispôsobil funkcii
klubu a životnému štýlu medzivojnových, takzvaných džezových rokov. Funkcionalistická stavba sa
skladá z dvoch krídel, ktoré spolu tvoria jednoduchý kompozíciu. Jej pozdĺžna strohosť je pôvabne narušená úzkou a zvýšenou hmotou schodiska.
Výsledkom je známe a efektné narušenie primár-

ne dokonalej kompozície, ako ju neskôr predvádzal
a často komentoval Pablo Picasso. U Belluša ide
o jeho typický štýl opierajúci sa o európsky modernizmus i inšpiratívne prvky art déca. Dielo je zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Reštaurácia Aušpic
Zmenená funkcia stavby na reštauračný účel si vyžiadala úpravy v podobe prístavby. Zámerom bolo
nechať vyniknúť pôvodnú stavebnú hmotu, ktorú
vytvorila kľúčová postava slovenskej architektúry.
Bonusom bolo unikátne zasadenie budovy do prírodného prostredia na brehu Dunaja s jeho flórou
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POHODLIE A ELEGANCIA
RUKA V RUKE
Či už je to moderná, elegantná reštaurácia, kaviareň,
bistro alebo interiér hotelovej izby, všetci sa zhodneme,
že komfort je kľúčom k zabezpečeniu našich hostí.
A ak je to ešte moderný, dizajnový produkt, je to úplne
skvelé. V Dublino ponúkame elegantné čalúnené kreslá v
prevedení s dreveným alebo kovovým rámom v rôznych
farbách. Ak by ste chceli vyskúšať naše produkty a vidieť
ich kvalitu, navštívte naše showroomy! Tešíme sa na Vás!

LT LODEN BROWN
TERAZ OD 109 €
Reštauračná stolička v modernom dizajne. Rám stoličky je z
bukového dreva. Nohy stoličky sú taktiež z bukového dreva
a v prípade záujmu je možné ich objednať v inom morení.
Čalúnená časť stoličky je vystužená kovovou výstuhou.

Inšpirácia okolím: nový interiér obľúbenej
reštaurácie na brehu Dunaja podlieha
farebnej jednote a estetike vychádzajúcej
z prírodných materiálov.

Bohaté menu: členitá priestorová koncepcia
reštaurácie umožnila architektom zo štúdia
MoroczTacovsky štylizovať rozmanité, žánrovo síce
rozdielne, no v štýle zjednotené zákutia.

XTON MOL UP
TERAZ OD 89 €
Dizajnová dubová stolička s čalúneným sedákom, ktorá sa
hodí predovšetkým do reštaurácii, kaviarní či hotelov. Jej
celodrevená kostra je vyrobená z masívneho dubového
dreva v prírodnej farbe. Lakovaná je klasickým polo-lesklým
lakom. Pri väčšom odbere je možnosť výberu z viacerých
druhov morenia stoličky, ako aj výber koženky alebo látky
ako poťah čalúnenej časti.

HOTELOVÝ A REŠTAURAČNÝ NÁBYTOK

www.dublino.sk

Scelenie: terasa, ktorá obieha okolo prednej a bočnej časti
reštaurácie Aušpic zjednocuje prístavbu s pôvodným objektom
veslárskeho klubu od architekta Emila Belluša.
Je vykladaná exotickým drevom «kampas»
od spoločnosti Koratex.

Adekvátny interiér: konzervatívne štylizovaný sedací
nábytok značky Dublino prispieva k pohodliu počas gastronomických
zážitkov prémiovo profilovanej reštaurácie Aušpic.
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Projekt: reštaurácia Aušpic
Viedenská cesta 24, Bratislava, auspic.sk
Projekt interiéru a prístavba: ateliér MoroczTacovsky, morocztacovsky.sk
Podlahy a drevené palubovky terás: Koratex, koratex.sk
Mobiliár: Dublino, dublino.sk
Profesionálne vybavenie kuchyne: Luknar, luknar.biz

a určitá pokora, s akou sa pôvodný zámer realizoval. Na stále aktuálnu architektonickú estetiku
sa pomerne ľahko nadväzovalo v podobe jednoduchej formy, ktorá akoby pokračuje v horizontále stavby. Efektné výhľady sa črtali samy od
seba a veľká zasklená plocha fasády naplno využíva vytvorenie sprostredkovateľa medzi interiérom
a prostredím. Tak ako u Belluša, aj u architektov
zo štúdia MoroczTacovsky bola pri realizácii projektu prvoradá dôslednosť bez nápadného experimentovania a samoúčelnosti.
«Bola to pre nás ťažká úloha, ako sa porátať
s novotvarom pri rozširovaní kapacít reštauračného zariadenia, a pritom hrubo nezasiahnuť
do existujúcej architektúry,» vyjadrili sa tvorcovia nového projektu. «Sme zvyknutí pracovať s riešeniami všetkých stupňov projektovej
dokumentácie od skice až po realizáciu a teší
nás, keď môžeme striedať rôzne typy projektov,
čo nám otvára nové obzory a posúva nás ďalej.» Prístavbou vznikol nový funkčný priestor,
ktorý zodpovedá sviežej architektonickej estetike súčasnosti. Farebná schéma korešpondu-

je s vizuálne podmanivou fotogenickou scenériou, zemité štruktúrované tóny sa miešajú na
podlahách a terasách s textíliami, akými sú závesy a poťahy na kresielkach. Interiérovú časť
tvoria parkety Boen, na ktoré plynule nadväzuje terasa realizovaná v exotickej drevine «kampas». O farebnú jednotu a prírodné materiály
sa postarala renomovaná firma Koratex. V podobnej palete sú komponované aj stoly a stoličky značku Dublino, ktoré svojím dizajnom
spĺňajú komfort «lepšej» reštaurácie. Spoločnosť Luknar dodávala kompletnú projektovú a výkresovú dokumentáciu, ako aj realizáciu inžinieringu dodávky strojov a zariadení
s odbornou inštaláciou a zaškolením personálu.
Technické vybavenia kuchyne sú šikovne ukryté v zázemí reštaurácie.
Renomé si určite získa prototypom fungujúcej
symbiózy moderných architektúr, ktoré delí
storočie, ale aj koncepciou intervencie emócií prebúdzajúcich súzvukom s prírodou. Spolu s dobrou kuchyňou, zdá sa, sľubuje hodnotné «lifestylové» zážitky.
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