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lképesztő kincsestárban élünk mi, pestiek. Mindig
ez a felismerés ér valahányszor olyan lakással találkozunk, aminek nyersanyagát egy-egy régi pesti

bérházi lakás adja. Akár „egy talált tárgy megtisztítása”. Az
ezerszer látott és megélt térarányok, ablakmegoldások,
előszobák formálódnak szinte varázsütésre. Belép a gyanútlan látogató egy tipikus lipótvárosi lépcsőházból egy
lakásba, amiben színek, anyagok, formák, téri dimenziók
váratlan egyvelege fogadja. Történt mindez a Szemere utcában, ahol valódi csoda fogadott minket. Mondhatnánk,
hogy egy csipet Brooklyn, de ezzel talán nem fednénk
teljesen a valóságot. Itt ugyanis nem pusztán egy loft szellemisége köszön vissza a pőre téglafalmezőt és a látszóbeton
mennyezetet, tartószerkezetet látva, hanem különleges,
hamisítatlan pesti hangulatot sugároznak továbbra is
a nyílászárók feletti redőnytokok, vagy a beépített erkély
„dolgozószobaként” belakott tere.
Ugyanakkor természetesen a kibontott és eltűnő válaszfalak nyomán feltáruló tér lehetőséget kínált arra is,
hogy egy valóban látványos konyhasziget kapcsolódjon
a térsorhoz, így a nappali, étkező és konyha zónája egyetlen
nagyvonalú egységben áll össze.
Mindez a szépség még egy belsőépítészeti hangsúllyal
gazdagodik, ahogyan Radnóczy Eszter és tervezőtársai
összekapcsolják a padlóburkolatot az izgalmas szögtöréseket mutató falburkolatokkal, beépített szekrényekkel. E
kapcsolat megteremtésében a burkolatok faanyagának
színére és textúrájára hárul a főszerep. Végeredményben
ez a nemes belsőépítészeti alkotóelem, vagyis a fa teljesíti
ki a kompozíciót úgy, hogy finom ellenpontot képez a téglaés a betonmezők viszonylatában. A térsor egybenyitásának
bátorsága, a konyha terének integrálása a lakótérbe, illetve
a különféle minőségű anyagok arányos felhasználása eredményezi azt az atmoszférát, amiben a bútorok és a világítótestek könnyedén megtalálhatják a helyüket. Jól használható, jól lakható lakás ez, ami nem „tesz erőszakot” az
eredeti lakásalapanyag szellemiségén. Modernizál, de nem
idegenít el a hely múltjától, jelenétől.
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◀ a nappaLi rész beton-tégLa

a beépített, egyedi tároLóbútorok

kombójávaL szemben a konyhai

izgaLmas szögekkeL kiaLakított

oLdaLon a faborítás domináL

monoLitoknak hatnak

▼ a konyhapuLtnak és
a függőpoLcnak térkijeLöLő
szerepe is van

Mondhatnánk, hogy egy csipet Brooklyn, de ezzel talán nem fednénk
teljesen a valóságot
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A zárterkélyi részben tAláljuk
A dolgozórészt

▲ kékes-szürkés színhatású,
szép faktúrájú anyagokkaL
Létrehozott háLószoba

◀ a nagyméretű burkoLóLapok
hasznáLatávaL optikaiLag
növeLhető a tér
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