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JOLIOT-CURIE A BÖSZIN
Az önkormányzat új galériája a Királyhágó tér és a Böszörményi út sarkán

Az építészeti program
 magában foglalja 
a kiállítótér, a foglalkoztató, 
a recepciós pult, raktár, 
majd egy későbbi kávézó 
létrehozását

Könyvtárból, majd
 gyógyszertárból galéria

most e sorok írója kezdhetné azzal a képpel, amikor 
a nyolcvanas évek végén, gimnazistaként, egy nyári fel-
hőszakadás után, cipő nélkül állított be az egykor itt, 
a joliot-curie téren működő szabó ervin fiókkönyvtárba, 
hogy hónapos csúszás után visszavigyen valami freudot 
vagy nietzschét, de hagyjuk az öncélú nosztalgiát. fia-
talokról lesz szó.

Pályázat keretében a MOME Építészeti Intézetének MA hall-
gatóit kérte fel a XII. kerületi önkormányzat, hogy az egykori 
230 négyzetméter alapterületű könyvtár, majd patika helyi-
ségből Hegyvidék Galéria néven új kiállítóteret tervezzenek. 
A kiírás új építészeti és grafikai arculat megalkotására egy-
aránt vonatkozott. 

Az építészeti program magában foglalja a kiállítótér, 
a foglalkoztató, a recepciós pult, raktár, majd egy későbbi 

kávézó létrehozását. A rövid pályázati szakasz ellenére hat 
pályamű érkezett be, mind építész- és grafikus hallgatók kol-
laborációjaként. Végeredményben egy exkluzív megjelené-
sű, derengő, lebegő aurájú térsor született. Aki emlékszik 
még a régi könyvtárra, az emlékszik arra a néhány lépcsőre 
is, ami a terepszint lejtéséből adódó szintezést vette fel. Az 
átalakítás során ebből adódik a galériatér egyik jellegzetes 
megoldása, avagy a szabálytalan, kissé bizonytalan ejtésű 
padló. Minden kiállítótér „Achilles-sarka” a megfelelő meg-
világítás. Itt nem pusztán a két tengelyre épülő, három fő 
traktusból álló tér homogén, fehér falainak reflexiói, hanem 
az egyenletes, derített fényt biztosító hatalmas Barrisol 
feszített mennyezet is figyelemre méltó. Ugyancsak kieme-
lendő részlet az utca és kiállítótér közötti kapcsolatot megte-
remtő, ülőfelületként használható üveg portál.      

Szöveg: Martinkó József | Nyertes pályamű és koncepcióterv: Építészet: Kalászi Zoltán, Pintér Márton (VERY GOOD OFFICE) 
 Grafika: Boromissza Katalin | Fotó: Máté Balázs
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← Derített fényt biztosító 
hatalmas Barrisol feszített 
mennyezet 

→ Lebegő aurájú terek 

A nyertes építészeti pályamű Kalászi 
Zoltán és Pintér Márton munkája, a gra-
fikai arculattervet egy másik terv grafi-
kájával házasították, szerzője Boromissza 
Katalin. A nyertes pályaművet megépítés-
re javasolták, így a MOME-n belül meg-
születő tervhez egy új tervezői csapat állt 
fel. A kiviteli tervi szakaszban a MOME 
mint generáltervező vett részt, a fele-
lős tervezői posztot Göde András vál-
lalta. Mivel a hallgatók közül még senki 
nem vitt végig kiviteli tervet a vezető-
ség az Alumni segítségét kérte, így Csóka 
Bálint építész csatlakozott projektve-
zetőként. Pintér Márton a diplomafél-
éve miatt nem tudott részt venni a kivi-
telben, a továbbiakban Kalászi Zoltán 
tervezőtársa felügyelte a koncepcióterv 
véghezvitelét. A csapathoz Ábel Viktor 
hallgató is csatlakozott. A végleges gra-
fikai arculatot Boromissza Katalin és 
Demeczky Nóra közösen vitték véghez.

Kiviteli szakasz/felelős tervező: Göde András (KROKI Studio) | Projektvezető: Csóka Bálint | Kiviteli terv: Ábel Viktor, Kalászi Zoltán |  
Grafika: Boromissza Katalin, Demeczky Nóra (de_form)



128 129

A tér egyik jellegzetes megoldása
 a szabálytalan, kissé 
bizonytalan ejtésű padló
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INDUSZTRIÁLIS 
ALAPOK FINOM 
ELEGANCIÁVAL
The Loft Budapest: varrodából szálloda

← A méretes ágytámla 
domináns elemként vonul 
végig az összes szobán, 
ugyanígy a visszabontott 
téglaburkolat is

az 1900-as évek fordulóján egy varróüzem 
működött a 2016 decemberében nyílt the loft 
budapest helyén. a belvárosi luxushotel az egy-
kori varroda ipari jellegét megtartva, elegan-
ciával és sok kreativitással továbbgondolva 
kelt életre. a kristóf téren semmi jel nem utal 
rá, hogy az üzletsorok felett egy nyolc szobá-
ból álló kis szálloda alakult. 

A kapualjban csengetünk fel. A széles csigalép-
csők és kopott falak után annál nagyobb a meg-
lepetés, amikor belépünk a modern, invitáló 
helyiségbe. Egyik oldalon recepció, másikon önki-
szolgáló kávébár. „Nem túldekorálni, inkább az 
ipari hangulatot erősíteni” – ez az alapelv érvé-
nyesült a sokáig üresen álló épületrész újra-
gondolása során. A készülő szálloda alapraj-
zát ezért a régi, míves pillérekhez igazították, és 
a választott színekkel, anyagokkal, formákkal is 
a hely loft jellegét akarták hangsúlyozni. 

Elsőre fel sem tűnik, hányféle funkciót sikerült 
beleálmodni az alapterületre nem túl tágas szo-
bákba. A legtöbben középen impozáns lebegő ágy 
nyűgözi le a vendéget – a kellő hatás érdekében 
a keretre magas matrac került, az ágy alatt pedig 
hangulatvilágítás fokozza a lebegést; a fénye-
ket a bársonyos szőnyeg még csillogóbbá teszi. 
A falon síkképernyős tévé, az ülősarokban hatal-
mas és kényelmes fotelek dohányzóasztallal és 
még egy viszonylag nagy méretű gardróbszekrény 
is elfért. Az egyedi tervezésű térelválasztó para-
ván egyik oldala szövet, ez a kialakítás melegsé-

Szöveg
Építészet és belsőépítészet

Fotó

Kapin Viktória
este’r partners
Batár Zsolt
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← Részlet a mosdókról, a szembeni 
képen a különleges rácsszerű 
álmennyezet: „Ha nem nézünk fel, 
a lámpák elmossák az élményt, 
miközben eleganciát nyújt a sok pici 
átlátszó fény. Ha felnézünk, akkor pedig 
láthatjuk a csövek fémes csillogását.”

← A luxushotelek színvonalának megfelelő, modern, friss belsőt 
álmodtak, de nem alkalmazhattak olyan sztenderd megoldásokat

→ Az egyedi tervezésű térelválasztó 
paraván egyik oldala szövet, ez 
a kialakítás melegséget sugároz a háló 
felé, másik oldala pedig már 
a „fürdőszobai” tükör

get sugároz a háló felé, másik oldala pedig már a „fürdő-
szobai” tükör; mögötte külön helyiségben a WC és a zuhany. 
A kézmosó és a pult egységet alkot a szobával: elválik a szo-
ba terétől, de egyúttal szervül is vele.„Az volt a cél, hogy sej-
telmes és mégis kommunikatív legyen – mondja az este’r 
partners vezetője, Radnóczy Eszter erről a nem teljesen zárt 
paravánról. Be is lehet picit kukucskálni, de mégis megvan 
az intimitása.” Az egyedi bútortervek, a színvilág és a kreatív 
megoldások kidolgozása valódi csapatmunka volt.

A szobák egyébként a zöld, kék és barna színek különbö-
ző kombinációit kapták fémváz-szerkezetbe foglalva, ami-
vel bensőséges mégis markáns hatást érnek el, tudjuk meg 
Bugner Szilvia, designertől.  A méretes ágytámla domináns 
elemként vonul végig az összes szobán, ugyanígy a vissza-
bontott téglaburkolat is. A hotel nyolc szobájából hat néz 
a Kristóf térre – ezek méretüket és kialakításukat tekint-
ve hasonlóak, a két udvarra néző viszont nagyobb és kom-
paktabb. Azokban a kihúzható kanapén plusz két ember is 
elfér; az egyik udvarra néző szobában még egy olvasósarok 
is helyet kapott. 

A tervezőiroda – mely egyúttal a kivitelezést is végez-
te – munkatársai szívesen mesélnek a kihívásokról is, a meg-
bízás azon részeiről, amik bár nem látványosak, annál több 
alkotóerőt igényeltek, és annál küzdelmesebb volt megtalál-
ni rájuk a megoldást. A luxushotelek színvonalának megfe-
lelő, modern, friss belsőt álmodtak, de nem alkalmazhattak 
olyan sztenderd megoldásokat, amiket egy új építkezés-
nél, hiszen a korabeli épület gépészeti, építészeti sajátossá-
gait megtartva kellett gondolataikat megvalósítaniuk. Egyik 
sarkalatos kérdés például a hűtés-fűtési rendszer létrehozá-
sa volt. Hogy az a legkorszerűbb technológiával épülhessen 
be, teljesen függetleníteni kellett a szállodát az épület meg-
lévő rendszereitől, a gépészeti vezetékeket pedig úgy kellett 
megjeleníteni, hogy azok esztétikusak legyenek. A folyosói 
részen kialakított koncepción is érezhető a hotel teljes ente-
riőrjére jellemző átgondoltság és kreativitás. „Szerettük vol-
na, ha figyelmet kap a rácsszerű álmennyezet – magyarázza 
a György Hunor, a projektért felelős építész. Az volt a kon-
cepció, hogy hagyjuk szabadon, láttassuk a felettünk futó 
csöveket. Ha nem nézünk fel, a lámpák elmossák az élményt, 
miközben eleganciát nyújt a sok pici átlátszó fény. Ha felné-
zünk, akkor pedig láthatjuk a csövek fémes csillogását.”
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Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik.

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit!

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/b

Telefon: +36 1 235 6050 • Fax: +36 1 235 6058
E-mail: sales.hu@jab.de • Web: www.jab.de

Wood by

When light blends together with an essential and 
innovative design, a unique sense of  elegance  arises 
with a strong emotional impact. Simple shapes and 
primitive geometries characterize the range  “Tailored” 
by Matteo Thun, from the creative collaboration between 
Simes and the prestigious italian architect and designer. 
A perfect balance between sustainable and diverse 
material expressions: the range was developed using a 
combination of wood teak that conveys a warm effect  
and the minimalist lines of aluminium, new finishes  
specifically dedicated to improve the quality of the 
lighting performance. Natural elegance and lighting 
poetry that dress with charm the environments with an 
unmistakable style. 

“Tailored” by Matteo Thun

Thun video interview

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu
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