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Baraka restaurant & Lounge

Fine dining 
közösségformálás 
a Belvárosban Szöveg

Design concept 
Logó (grafikai 

tervezés)
Fotó

Mizsei Anett

FónAgy DórA

gryllus Ábris

bAtÁr zsolt

G
asztrokultúra és design elválaszthatat-
lan egységeként született meg a Baraka 
legújabb vendéglátó egysége a Dorottya 
Palota szomszédságában. A nyitott, elő-

készítési folyamatokat megmutató, japán külön-
legességeket is felvonultató bár hangulata és  
a fine dining kultúra metszéspontjaként definiál-
ható hely egyszerre képviseli a legmagasabb 
minőséget és a vendégül látás ősi rítusát. Fekvé-
se és a műemlék ház atmoszférája meghatároz-
ta az üzleti és az építészeti koncepciót is. 

A keskeny, mélyen a ház belsejébe nyúló ven-
dégtér három egységre tagolódik, amelyek  
a bejárat tengelyében a francia barokk kasté-
lyok enfilade-ját idézve tárulnak fel egészen az 
eszmei fókuszpontig: a látványkonyháig. E tér-
füzért az utcafrontra helyezett bár nyitja, amely-
nek legfontosabb eleme a térben álló, egyetlen 
vízszintes síkként megjelenő pult. A vastag 
tömörfa lap – vendégek és bárpincérek talál-
kozópontja – az együtt körbeült asztal közös-
ségépítő erejét képviseli.

A bár és az étterem közé ékelődik a hangsúlyozottan otthonos lounge; a  falon orosz richárd falfestménye
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Védett pozícióba helyezett, lágy megvilágí-
tású fogyasztótér a vacsora felszolgálásának 
színtere. Fónagy Dóra design-stratégiájának 
kulcsfontosságú eleme a fogások készítőinek 
és vendégeiknek a találkozása, így került 
fókuszba a tálra kerülő étel átadásának gesz-
tusa. Ezt az üzenetet a konyha szürke üveg-
kubusába vágott, intenzíven világított át- 
adóablak húzza alá. A közlekedőben több-
funkciós pult segíti a felszolgálók munkáját. 
A szemközti fal teljes felületét kitölti a MOLO 
hullámzó papírinstallációja, amely ilyen lép-
tékben alkalmazva építészeti struktúrává 

válik. Plasztikus, mégis megfoghatatlan, 
derengő fényeivel megidézi a szomszédos 
Dorottya-palota reprezentatív belső udvarát. 
A konyha üvegfalára reagálnak a vele szem-
ben elhelyezett hatalmas tükrök, egyben gaz-
dag reflexiókat teremtve.

A bár és az étterem közé ékelődik a hang-
súlyozottan otthonos lounge. A tervező kifino-
mult anyagok: fa, valódi bőr, melegen henge-
relt acél kombinációjával öltöztette az 
enteriőrt. Orosz Richárd falfestményei az 
emberi kéz alkotóerejével, a gasztronómiában 
is érvényre jutó kézművességgel gazdagítják 

a teret, megadva a szalonhoz hasonló alap-
hangulatot. Éppígy grafikai és szobrászművé-
szeti alkotás az étterem logója is. 

Nehéz téri szituáció adta a kiindulópontját  
a Baraka belsőépítészeti tervezésének. Preci-
zitással, alázattal, de profi tudatossággal kevés, 
egyszerű, de nemes anyag kelt életre Fónagy 
Dóra és munkatársai keze alatt. A végeremény  
nemcsak egy étterem, hanem a Belváros szí-
vében tettenérhető, történeti korokon átívelő 
kultúra építészeti kivetülése. (Bronz logó: 
Turcsány Villő; kerámia a bárban: Konda Brigi; fal-
festés: Orosz Richárd)

Profi tudatossággal kevés, egyszerű, de nemes anyag kelt életre Fónagy dóra és munkatársai keze alatt

Vízszintes síkként megjelenő fallappal borított pult




