Hétköznapi luxus
Zizi Bar
Vannak,

akikrõl anélkül is biztos, hogy minden rajtuk lévõ darab méregdrága volt, hogy bármi

túlságosan hivalkodót kellene viselniük.

Az uralkodó pesti trendnél több színt, több,
a szemnek és kéznek is kellemes anyagot,
puhaságot engedtek meg maguknak a Zizi
tervezõi, hogy megfeleljenek a pontosan
meghatározott célcsoport igényeinek. Nincs
tehát egyetlen négyzetméternyi bontott tégla,
és a pesti körképet egyre jobban uraló loftos
részletek sem a tapas bárként induló tervbõl
laza pezsgõzõvé fejlõdött térben. Az ipari elemek, a betonpadló vagy a funkcionális világítást tartó fémrács mennyezet csak biztos alapot szolgáltatnak. Van helyette brutális méretû,

A Zizibõl

ez a természetes elegancia árad.

a hosszú helyiségen végigvezetõ, a Moza
barátságos, zöld csempéivel burkolt pult, és
hozzá egy meghatározó, az egyik, mecénás
tulajdonos által kért kortárs mûalkotás. Várnai
Gyula pult fölött futó lenticularja (a „kacsintós pénztárcákkal” azonos elven mûködõ,
több rétegbõl álló kép) ugyan eltér az eredeti tervben szereplõtõl, meleg színeivel végül mégis fontos eleme lett a barátságos összképnek.
A csõszerû tér vastag bársony függönyökkel osztható háromfelé. Az elsõ, utcai szekció
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íves szélfogóval, látványos, csupa üveg
pezsgõhûtõvel, aranyozott tükrökkel hozza
az elvárt eleganciát, amibe már csempész
némi játékosságot az egyedi tervezésû, oversize drótcsillárok sora, és a pezsgõket trófeákként bemutató installáció. A világítás
az egész helyiségben központi szerepet
kap, a tökéletes fényhatás kedvéért a tervezõk még az izzók egyedi festését is bevállalták. Egyébként a pezsgõk mögötti strukturált tapéta sem ebben a színben kapható…
A következõ szakaszban elõtérbe kerül
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Lazaság és játékosság a hátsó lounge-ban

a puha, konyakszínû bõr, a bársony és a világos tölgy, míg leghátul a laza játékosságé
a fõszerep a török Autoban poliplámpáival,
és Fabio Novembre arcot formáló székeivel.
Az itt-ott elszórt, krétás feliratokat és falra fújt
mintákat azért nem lehetett megúszni idén
Budapesten, de összességében a Zizi sikeresen tartja távol magát a divatos kliséktõl.
A csõszerû térbe a bárpult és a sorolt világítás vezeti be a tekintetet
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Egyetlen igazán szellemes ötlettel emlékezetes lett az egyébként kissé mostohagyerekként elhelyezett mellékhelyiség is.
Körültekintõ tervezés, a hölgyeknél sminkre
termett környezet kis asztalkával és remek
fényekkel, továbbá tükrök mindenütt – kivéve
az egyetlen helyen, ahol várnánk: a mosdó
fölött. Itt a saját arcképe helyett jól megvá-

lasztott idézetekkel szembesülhet a vendég.
A pontosan megvalósított koncepció eredményeként létrejött, extrémitásoktól mentes,
minden porcikájából természetes eleganciát sugárzó, kissé vegyes összkép hozza azt
a fesztelen légkört, amelyben könnyen lazulnak meg a nyakkendõk néhány pohár pezsgõ
után.
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