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Álomra 
hangolva 

Airbnb-könnyedség 
és designkiállítás egy bérlakásban

Modern légiesség települt a folyosóvá 
degradált 19. századra, amikor 
a WY Design Airbnb-szállássá alakította 
ezt a bérlakást: multifunkcionális bútor-
darabok, baldachin-idézet, és szokatlan 
kapcsolatok, mint az ágy és a konyhapult 
egymásmellettisége.
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A lakás egy építészpár saját magá-
nak berendezett lakása, mely alkalmi-
lag kiadó. A gangos bérház szétzúzott 
lakásainak jellegzetes folyosólaká-
sa, lichthoffal a közepén találkozik 
a mai Airbnb-s lakásbérlés zuhata-
gával. Ki álmodik tovább? Ki álmodik 
tovább, a bérház vagy Airbnb? Ki álmo-
dik tovább a folyosóvá degradált 19. 
század vagy a modern légiesség, vari-
álhatóság és esetlegesség? Ki álmo-
dik ma itt? A bakancsos turista vagy 
az otthonát otthonnak érző lakó?
A lakás átalakítása e kérdéseket veti 
fel a szemlélőben. Az otthoncsere oly 
sokszorinak, oly megszokottnak tűnik, 

mintha simán lépnénk egyik világ-
ból a másikba, pedig az ember a pszi-
chológiai kutatások alapján alapvető-
en helyhez kötött. Bevackolja magát, 
helyhez viszonyítva létezik – Heideg-
ger szerint a lét maga a lakozás. 
Az Airbnb ennek a lakáscserének az 
intézményesített, felgyorsított verzi-
ója. Nem kell ide a 19. század súlya!
Az építész a bérház elemeit le is bont-
ja, a régi vaskos, valós falszélessé-
gek szinte sehol sem jelennek meg. 
A lichthof téglafalas kilátása is csak idé-
zet a fehér falak és függönyök tenge-
rében. De falak sem igen vannak, csak 
polcok, függönyök, és polcfüggönyök 

határolják az egyes térelemeket. A lakás 
helyiségei a nappali, a háló, az étke-
ző is csak idézetek, idézetei önmagunk-
nak. A határolószerkezetek – a plafon 
és falak – szinte mindenhonnan, min-
denhogyan látszanak, így valós térha-
tárok nincsenek. Itt egy tér van, ügye-
sen berendezve, helyiségnyi bútorokkal. 
A finom, valószerűtlenül vékony polc-
szerkezet adja a fal helyett visszatérő 
elválasztó elemet. A polcsor, mely néha 
konzolos polcaival a térbe olvad, eltű-
nik, mint a függöny – a másik térhatár.
A valószerűtlen határokon belül az erő-
sen formált bútorok teremtik meg 
a helyek jellegét. Így az előtérben 
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‹  Az egy ágynyi hálótér 
baldachin-idézet is

Éjjeli szekrény és fal is 
az ágy melletti polc

a körtükör körasztallal, a konyhá-
ban az elszívó szinte otromba kürtő-
je, de kell ekkora, hogy helykijelölő sze-
repét betöltse. Ugyanígy alkot teret, 
otthont a nappaliban a pihenőszék és 
gömbkandalló kettőse és a formás kana-
pé a pihenés allegóriája. A hálótér-
ben – mely csak egy ágynyi – a hatá-
roló függöny, mint baldachin-idézet 
szintén hangulatot ad és térhatárt is. 
Szokatlan kapcsolatot teremt az ágy és 
a konyhapult egymásmellettisége. 
Az ágyból kávézhatunk, de ez a pult az 
éjjeli szekrény és fal is. Nem csak ez 
a bútordarab válik multifunkcionálissá 
ebben a kis térben, a polcrendszer sem 
mindig polc, hanem fal és díszítőelem is.
Az étkező és a nappali dolgozóasztala, 
mint erős méretű fekete elem vékony 

Nemzetközi kontextusban
kiállítási tárgyakká válnak
a magyar designbútorok, 
lámpák

lapjaival és csőlábaival a könnyed, légi-
es szerkesztést folytatja. A lakás leg-
hangsúlyosabb elemei a körtükör és kör-
asztal, mely a megérkezés eleme és 
a kandalló fekete gömbje, mely az itt-
honlét jelképe. E két szimbolikus pont 
közé feszül ki a függöny és polchá-
ló, mely a létezés egyéb elemeit szabá-
lyozza, amolyan ideiglenes jelleggel. 
Az alkalmazott bútorok és lámpák mind 
magyar designerek termékei, így maguk 
is kiállítási tárgyak a nemzetközi térben.
A lakás valótlan, álomszerű könnyedsége 
segít az Airbnb álmát tovább álmodni, 
a lakók álmát könnyebbé tenni. 
Ez az álom a mi álmunk-e? 
Egymás álmát álmodjuk? Milyen 
álmot álmodik ma maga a szó: 
„lakás”? Merre álmodjunk tovább?

   Erősen formált 
bútorok teremtik meg 
a helyek jellegét
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