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Amikor A mArcel WAnders legújAbb hotelenteriõrjérõl készült fotókAt nézegetni kezdtem, A látvány teljesen mAgávAl 

rAgAdott. olvAsmányok és filmélmények jutottAk eszembe, s A sosem látott környezet oly ismerõsnek tûnt… A furcsA, 

mesés miliõre utAlvA A fenti fõcímet válAsztottAm, mAjd késõbb (A legnAgyobb meglepetésemre) A százvAlAhányAdik képen, 

A kertre nézõ külsõ fAlon megpillAntottAm A fehér nyulAt, mellette A lányt, és A felirAtot: „Alice in AmsterdAm”!  

ezek után már tényleg úgy éreztem mAgAm, mint neo A mátrixbAn – csAk vele ellentétben nekem nem kellett  

válAsztAnom A vörös és A kék pirulA közül, mert WAnders egyszerre AdAgoljA számunkrA mindkettõt.

Alice Az AndAzbAn
Andaz Amsterdam Prinsengracht

Szöveg: 
Petrik Rita
Belsõépítész:  
Marcel Wanders
Fotó: 
Andaz  
Amsterdam
Prinsengracht
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Illúziónak tûnik, mégis valóság: abszurd 
mesevilág egy luxusszálloda összes kényel-
mével és szolgáltatásával – ez az Andaz  
Amsterdam Prinsengracht. Jóllehet a mûvészi 
igénnyel formált belsõ tér teljesen egyedül- 
álló, különleges alkotás, mégsem elõkép  
nélküli. Marcel Wanders tervezõirodájának 
valamennyi munkáját jól beazonosítható  
stílusjegyek jellemzik: vibráló, tiszta színek, 
erõs kontrasztok, eltúlzott méretû dekorá- 
ciós elemek, szokatlanul formált oszlopok, 
kifinomult részletek, praktikum és ergonó-
mia színpadias hatással ötvözve, saját ter- 
vezésû, feltûnõ bútorok és világítótestek,  
óriási harangok alá rejtett kristálycsillárok, 
pompa és csillogás. No és persze jó ízlés, 
mindenekfelett. Érdemes összehasonlítani  
a 2012-ben átadott Andazt a két évvel ko- 
rábban befejezett Kameha Grand Bonn hotel-
lel, és a 2008-as Mondrian South Beach épü-
letével (Morgans Hotel Group). Mintha Alice 
Csodaországának különbözõ királyságai  
lennének. A tervezõk maguk is szívesen hasz-
nálják ezt a párhuzamot: a Wonderland, 
Andaz és Wanders szavakkal bûvészkedve 
„WANdAZlandként” emlegetve mûvüket.

Az Andaz Amsterdam a város szívében nyi-
totta meg kapuit, közvetlenül a Prinsengracht 
– az egyik fõcsatorna – mellett. A központi 
elhelyezkedés révén kitûnõen alkalmas arra, 
hogy ne csak szállodaként funkcionáljon, ha-
nem kulcsfontosságú találkozóhelye legyen 
az itt élõknek, és a nemzetközi közönségnek 
egyaránt. Az épületet úgy tervezték, hogy 
Amszterdam hagyományainak, életstílusának Miért viszi magával Alice a kanalat? Hát persze hogy azért, hogy belekóstolhasson minden földi jóba,  

amit csak az Andaz kínál vendégei számára

A Bluespoon étterem drámai kulisszái között, pazar mozaikkal díszített látványkonyhában készül az autentikus ízélmény
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Lásd még: 
Interjú a tervezõvel OCTOGON 
2002/1., 2006/4., Blits étterem és 
kávézó Rotterdamban 2007/1.

esszenciáját kínálja a betérõknek oly módon, 
hogy azt az összes érzékszervükkel élvez- 
hessék. A design – a delfti fajanszedények 
kékjével, a hajózás, navigáció és kaland, 
valamint a gazdag kereskedõvárosok emlé-
kével – Hollandia aranykorát idézi.

Az épületben 1977-tõl 2007-ig a város 
közkönyvtára mûködött. (A hét összes nap-
ján nyitva tartó központi könyvtár azután 
Oosterdokseilandon talált ultramodern, új  
otthonra.) Bár elköltözött, a könyvtár szel- 
leme mégis áthatotta a falakat. A belsõ-
építészek erre az örökségre alapozták kon-
cepciójukat: a könyvekben felhalmozott  
tudás allegorikus megjelenítése, és az ol- 
vasnivalóként, s egyben látványelemként el-
helyezett kötetek meghatározzák a szállo-
da hangulatát. A történelmi könyvekbõl vett 

ábrázolások szolgáltak a tapéták, szõnyegek 
és más grafikus vizuális elemek inspiráció-jául 
– aki autentikus helyi élményre vágyik, nap-
hosszat nézelõdve is találhat újabb érdekes 
részleteket.

Még egy fontos elgondolás uralja az össz- 
képet: a tolerancia szimbolikus és vég-
telenül eredeti ábrázolása. Amszterdam  
a demokrácia és a szabadság fõvárosa.  
Elég nyitott ahhoz, hogy elõítéletek nélkül 
kezdjen párbeszédet. Az itt élõk képesek 
egyesíteni, vagy egységként elfogadni olyan 
dolgokat, amelyeket rendszerint nem tartunk 
összeférhetõnek. A város zászlajában, címe-
rében és logójában is szerepel három xxx, 
amit akár kézimunkaöltésként is értelmezhe-
tünk. Ezek az öltések „összevarrják”, össze-
tartják a különbözõ részeket. A xxx motí-
vum megjelenik az Andaz falain, elképesztõ  
dolgokat kapcsol össze: halfejet egy kanál 
nyelével, hajkefével, vagy vázával. A vég-
eredmény mégis harmonikus, szerethetõ, 
egy olyan új minõség, amelyet érdemes élet-
ben tartani. A tervezõk ily módon kívánják 
demonstrálni küldetésüket, melynek lényege, 
hogy a polaritásokat a városon belül össze-
fogva megtartsák nyitottságunkat. Irigylésre 
méltó szellemiség, követendõ példa. A 117 
vendégszoba és öt pazar lakosztály beren-
dezésére mi, magyarok is méltán lehetünk 
büszkék: a szép vonalú fésülködõ- és mosdó-
pultok az IVANKA Beton munkáját dicsérik. 
A szálloda a Time Out Amsterdam versenyén 
elnyerte a „Legjobb amszterdami design hotel 
2012” címet.

 Az Obszervatórium akár egy csillagkapu, 
távoli világokba repíti az utazót

Luxus és tolerancia felsõfokon. Az amszterdamiak nyitottságát jelképezõ három xxx az igényes  
fésülködõasztalán, és a falat díszítõ furcsa lényen is megjelenik

Az egykori könyvtár bölcsessége ma is áthatja a falakat:  
a tapéták finom grafikáit a régi könyvek illusztrációi inspirálták


