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Spicc, pipa, mert Buda legújaBB helye egySzerre puhán nõieS éS roBoSztuSan férfiaS. Spicc: pipa, mert az emBer  

Bemegy, éS rögtön Bólint: igen, hiBátlan. otthonoS, laza, trendi, éS azonnal megSzerethetõ. minõSégi  

anyagokat, ötleteS megoldáSokat Sok helyen találunk, mégiS ritkán áll öSSze ennyire minden, miközBen  

annyira kereSetlenül könnyed, hogy ujjgyakorlatnak tûnik.
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Buda szívében ugyanezen a helyen állt koráb-
ban a Mini. A tulajdonos és a tervezõ össze-
szokott baráti kettõse nem változott, az alap-
rajz is maradt a régi, ám a profil, és maga 
a hely is kivilágosodott: az éjszakáról a nap-
palokra tevõdött át a hangsúly. Az anyag- és 
színhasználaton ez rögtön szembe is tûnik. 

nem az ismert használt bútor beszerzõhelyek 
éppen elérhetõ kínálata kovácsolta látszó-
lagos egységbe, hanem minden egyes da- 
rabot pontos tervek szerint gyártották le.

A Roham utcai fronton télen is kialakított  
terasz kedélyesen lakályos volta rögtön elõ-
revetíti a belsõ hangulatot. Maga a logó 

A korábbi nemes csillogás és sötét árnyala-
tok helyett természetes színek és anyagok  
keltenek a világos térben kifejezetten barát-
ságos hangulatot.

A design egységének fontos letétemé- 
nyese, hogy sok hasonló hellyel ellentétben 
itt kizárták az esetlegességet. A berendezést 
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Lásd még: 
Mini OCTOGON 2009/3., Étterem 
a Graphisoft parkban 2005/4., 
Symbol 2008/2., Melba 2008/5-6., 
Interjú Bara Ákossal 2009/1., Tom 
George étterem 2009/8., Alexandra  
könyvesbolt és Bookcafe a Párisi 
Nagyáruházban 2009/10., Családi  
ház Törökbálinton 2010/4., Buda 
környéki ház 2012/5. 

pedig már messzirõl designélményt ígér: 
egyszerûen nagyszerû.

Az üvegajtón belépve egy vidám közös-
ségi térbe csöppenünk. Elõttünk mobilizál- 
ható bárasztalon a napi ebédajánlatból vá- 
logathatunk kedvünkre. Jobbra a két lépcsõ-
fokkal kiemelt lounge rész kereteit a fapadló 
és -mennyezet adta melegburkolatok, illetve  
a betonszürke falak nyersessége, és a velük 
váltakozó nyílászárók adják. A központi ré- 
szen elhelyezett kanapékat borító kockás 
takarók; puha párnák és szõttesek; az ott 
felejtettnek tûnõ, borosdobozokon hagyott 
könyvek és magazinok; a játékosan beló-
gatott világítótestek; a növények derûs szín- 
foltjai mind-mind fontos elemei az egyébként 
is oldott légkör megteremtésének. Köröskö-
rül hagyományos asztalok és székek sorakoz-
nak, innen nyílik a mosdókhoz vezetõ lépcsõ 
is, és itt kapott helyet a borhûtõ is.

Balra a színekben sokkal visszafogottabb, 
elemeiben indusztriális teret találjuk, amely-
nek elrendezése a korábbi helyéhez képest 
alig változott, és pont ezért itt lehet legjobban  

nyomon követni e bravúros stílusgyakor-
lat kellékeit. A távolabbi sarokban L alak-
ban elrendezett borospult-ételpult-bárpult  
hármasát a különbözõ anyagok és fények 
jól tagolják, ám mégis szoros egységet alkot-
nak. A parketta és a mennyezet hajópadló-
borításán, illetve a fából készült asztalokon, 
és a fehér falakon kívül a harmadik kompo-
zíciós szín itt a fekete volt, amely a bútorok 
fém részein, illetve a nosztalgikus emléke- 
ket idézõ borkimérõ pult borításán köszön 
vissza. A lábakon görgõ magasasztalok, és  
a különféle bárszékek szabadon variálha-
tóak, a rendszeresen megrendezett, sokat-
mondóan „tizennyolc” elnevezésû, hangula-
tos borvacsorán például a központi részen 
terítenek meg tizennyolc fõre. E komolyabb 
hangvételû térrészbe a fények és a világító-
testek visznek játékosságot.

A részletgazdag hely gondos és körültekintõ 
megkomponáltságán egy percig sem csodál-
kozhatunk, ha ismerjük a tervezõ nevéhez 
fûzõdõ megannyi korábbi belsõépítészi és 
televíziós díszlettervezõi munkát. Legújabb 
budapesti tervezéseit látva fokozott kíváncsi-
sággal várjuk a következõ hazai és nemzet-
közi megbízások megvalósulását.

Meleg színek és szõttesek uralják a lakályos, nappali jellegû lounge részt

A Minitõl örökölt, újragondolt bárpult


