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Képláírás, képaláírás
Képláírás, képaláírás

K ét emeleti lakás összenyitása, a tere-
ket felszabdaló számos közfal kiik-
tatása adta Sütő Kata és Sütő Lász-
ló designkoncepciójának bázisát, és 

a látottak alapján kijelenthetjük, hogy munká-
jukkal alapjaiban írták felül mindazt, amit egy 
klasszikus térszervezésű, neobarokk „foglala-
tú” (nyílászárók, parapetek, díszlécek, faragott 
mennyezeti díszítés stb.) lakótérről elképzelhe-
tünk. Mindezek alapja nyilvánvalóan a terve-
zők és megbízójuk között kialakult bizalom,  
és ami ennek a felkérésnek a különlegességét 
adja az, mint Sütő László mesélte nekünk, hogy  
„a tulajdonos olyannyira megbízott a szakmai 
hozzáértésünkben és az ízlésünkben, hogy még 
az evőeszközök, a kiegészítők kiválasztását is 
ránk hagyta.” Kétségtelenül ritka az ilyen mély 
bizalmi munka. A legapróbb részlet is pontosan 
kidolgozott és véghezvitt tervezői forgatókönyv 
szerint alakult, a végeredmény pedig egy luxus-
kategóriájú Gesamtkunstwerk, amivel elvétve 
találkozhatunk privát belsőépítészeti-enteriőr-
tervezési munkák esetében. 

A lakás főbb, eredeti belsőépítészeti elemeit 
megőrizték, illetve rekonstruálták és korszerű-
sítették (nyílászárók, mennyezeti díszek). Eze-
ken fölül Sütőék egy abszolút kortárs, intelligens 
rendszerekkel felszerelt, vissza-visszatérő anya-
gokkal (bőrutánzatú, illetve fémes hatású tapé-

A 19. század végi-20. század eleji – jobb 

kifejezés híján – eklektikusnak mondott 

pesti bérházak lakásai  

sok lehetőséget kínálhatnak  

a belsőépítészeknek.  

Kérdés persze, hogy van-e tehetség, 

megrendelői oldalról igény és persze pénz 

ezek feltárására.  

Sütő Kata és Sütő László egyik legutóbbi 

megbízása nagyszerű példája annak, 

amikor mindhárom feltétel adott.

ták, homokfúvott üvegpanelek, szintén fémes 
jellegű mozaikborítás, nemesfa-burkolatok, 
magasfényű, MDF-alapú bútortestek és fron-
tok), motívumokkal (randomizált geometrikus 
minták, vonalhálók) színekkel (szürke, fekete, 
fehér, krém, bézs, fém) harmonizált, ikonikus 
designdarabokkal kialakított lakóenteriőrt 
alkottak. Például a bejárat utáni és az ezzel köz-
vetlenül határos térszakaszok esetében, a köz-
falak kibontásával tágas, több funkciót összefo-
gó térek jöttek létre. Az előbbiben az előteret és 
étkező-konyhát egyesítették. Itt a lebegtetett, 
LED-del keretezett álmennyezet méhsejt-motí-
vuma megismétlődik a padlóburkolat elemein, 
mert, idézve újra a tervezőt: „szerettünk volna 
egy olyan motívumot, ami összekapcsolja, egy-
befűzi ezt a nagy, szabálytalan alaprajzú helyi-
séget.” Ráadásul ez a motívum, valamint a tér 
központi designeleme, Ingo Maurer Zettel’z 5 
függesztéke, oldja a fő berendezési tárgyak: az 
étkező és a tükröződő felületű, egyedi tervezé-
sű konyhabútor és tárolók ünnepélyességét.  
A szomszédos enteriőrrészben, a nappali és  
a home-office közé pontmegfogásos üvegfal ke- 
rült, ami „egyszerre elválaszt és összeköt, aki itt 
leül az íróasztalhoz, az nem érzi úgy, hogy egy 
szűk kuckóban kénytelen dolgozni” - mondja 
Sütő László. Ez a transzparens megoldás szer-
vezi a két hálószobát is, ugyanakkor ezekben  

Nőies budoárhangulat a hálószobában Egyterű elő-konyha-étkezőtér, benne Csiszér Zsuzsi képzőművészeti munkái és Ingo Maurer Zettel’z 5 nevű trükkös függesztéke
Üvegfalú szauna és heverészésre csábító, dobogóra emelt pihenő az ablakszegletben, mindez a tulajdonosok fürdőjében
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Ünnepi együttállás. A bútorelemmel kettéválasztott nappali összképe izgalmas, 21. századi eklektikát mutat, egyebek mellett Antonio Citterio Amoenus 
szófájával (B&B Italia) és Tom Dixon  Phylon székével (Cappellini). Mindez egy 19. századi eklektikus házban

a helyiségekben további tervezői sajátosságra  
is fény derül. A home-office-ból nyíló háló vilá-
ga első pillantásra férfias: a hármas csoportú 
Allegretto függesztékek (Foscarini) feszes vonal-
játéka fel-feltűnik a további berendezési tárgya-
kon, az üvegpanel mintáján, ugyanakkor a főfal-
ra felvitt selyembatik-hatású, ünnepi öltözetű 

keleti harcosokat ábrázoló tapéta (Élitis) és  
a Bouroullec-fivérek tervezte Ploum-kanapé  
egy oldottabb, lágyabb világot hoz be a térbe.  
A nappaliból nyíló háló ezzel szemben lényegé-
ben egy hagyományos, krémszínű női budoár 
modern hangszerelésben: dús redőzésű füg-
gönyfallal, megkoronázva Marcel Wanders  
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Feszes vonalak a vendégfürdőben. A bőr akasztóval kialakított különleges tükör  eredetiét Jacques Adnet tervezte az 1920-as években (Gubi). 
A fürdőszoba falait a MIRAGE márkájú burkolatok díszítik 

Keleti harcosok és designikonok a vendéghálóban, a mennyezeten a vízből kibukkanó nádcsonkok inspirálta Juncos építészeti lámpák (Flos)

Együtt és mégis külön. A nappali és a dolgozó részeket pontmegfogásos üvegfal választja el
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krinolinruhára emlékeztető Zeppelinjével (Flos). 
Itt viszont a magasfényű, egyedi kialakítá- 
sú tárolók és olyan kiegészítők, mint Philippe 
Starck, Gun (Flos) állólámpái adják a cseppnyi 
férfias zsánert. És ez az ízléses, egyúttal játékos 
jin-jang jelleg formálta a fürdőket is: különö-
sen látványos módon az üvegfalú szaunával 
és elegáns részletekkel – mint teabár, podeszt 
stb. – kialakított, sarki pozíciójú fürdő kifi-
nomult terét. Végigsétálva a lakás páratlan 

kialakítású helyiségein, a látottak lenyűgöző-
ek. Illetve még valami. Új fénytörésbe helye-
zi a megbízás történetét az a tény, hogy a fővá-
ros egyik teátruma közelében áll a sok ere- 
deti, szép építészeti, belsőépítészeti részletet 
– kecses pihenőpadokat, kovácsoltvas lépcső-
házi világítótesteket stb. – megőrzött bérház. 
Vagyis, ha a lokáció felől tekintünk a pazar 
belsőtéri kompozícióra, mintha egy ünnepi 
premier nézői lennénk.


