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A vendégvárás új képlete egyszerû: saját  
otthonunk helyett kibérelhetjük az egész 
lakást. Céges rendezvényeknek, vacsorák-
nak, de akár fõzéssel egybekötött koncer-
teknek és felolvasóesteknek is. Fõzhetünk  
mi magunk, vagy séf segítségével, sõt a lenti  
étterem afféle különteremként is igénybe 
vehetõ. Személyzetet is biztosítanak.

A tulajdonosok 2012 tavaszán kezdték  
el a munkálatokat. A Szupernova belsõ-
építészeinek (Szkladányi György és Szabó  
Gábor) tervezõ-kivitelezõ csapata kicsit 
késõbb kapcsolódott be. A tulajdonosok jó 
és határozott ízlésével könnyû dolguk volt, 
így kompromisszumok nélküli teret sikerült 
létrehozniuk. Tipikus belvárosi, nagypolgári  
lakásba érkezünk, ahol a míves parketta,  

a kilimek, és a falak finom szürke-fehér pá- 
rosítása rögtön megadja az alapkaraktert.  
Az eredeti beosztáson alig változtattak:  
jobbra fürdõszoba és a mellékhelyiség,  
balra egy leválasztással intim hangulatú,  
sötét tónusú szivarszobát hoztak létre. To- 
vábbhaladva balra van a ruhatár, jobbra 
pedig a konyha kiszolgáló-elõkészítõ helyi-
ségébe léphetünk.

Maga a közösségi tér szemben található,  
amelynek uralkodó alapbútora egy hatal-
mas, kerekeken mozgatható, és így igény 
szerint variálható újrafelhasznált tölgyasztal.  
A bútordarabnak külön története van. A tu- 
lajdonosok és a tervezõk legújabb közös 
munkája a Kaposvárhoz közeli Polányban 
lévõ Békeffy-kúria bentlakásos fõzõiskolává 

alakítása. A tölgy innen, a tetõ bontásából 
érkezett. A robusztus asztal tömbjét a körü-
lötte lévõ színes székek dinamikus ritmusa  
oldja. A fa mint burkolóanyag a tér egy szeg- 
letében arany fotelekkel ismétlõdik. A laká-
lyosságot a kandalló motívum, illetve a mo- 
dernizált szecessziós tálalószekrény is fokoz-
za. A falakon pedig a kortárs képzõmûvé-
szeti alkotásokból készült válogatás idõrõl 
idõre meg is újul. Szárnyas üvegajtó vezet 
a közösségi tér szívébe, amelynek kitüntetett 
szerepét Juhász Ádám és Szabó Gábor közös 
munkája, az ún. Napcsillár hangsúlyozza.  
Az aranyozott lemezekbõl szerkesztett lámpa 
a séfasztal tölgy tömbjével egy mini univerzu-
mot alkot. A tölgyfapult túloldalán a minden 
igényt kielégítõ, professzionálisan felszerelt, 
minimalista konyha fala szintén faburkolatot 
kapott. Innen nyílik a látványkonyha szinte  
rejtett kiszolgálóhelyisége.

A tágasság élményét adó, nagyvonalúan  
kezelt térben számos apró, ötletes megol-
dásra bukkanunk: asztalfunkciót ellátó fatus-
kók, írható vágódeszka-tábla, és pókcsillár. 
A belsõépítészeti, esztétikai élmény után alig 
várjuk, hogy hasonlóan páratlan kulináris  
élményben is részünk legyen.

Jól variálható közösségi tér minden alkalomra

Minimalista konyha profiknak és mûkedvelõknek egyaránt


