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Alap a Bajcsy-Zsilinszky úton

A 
legfrissebb coworking space a Bel-
városban. A Bajor Ádám és Ghyczy 
Dénes Emil (Architecture Uncom-
fortable Workshop) által alkotott  

tiszta teret Szederkényi Lukács (AUW) bútorai 
egészítik ki (Busi Dániel készítette el ezeket), 
és a vendégek ötletei töltik meg tartalommal.
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Egy világos pont a Bajcsyn. Emberközeli, 
letisztult. Alap. Nem egészen kávézó, nem egé-
szen open-office, inkább a kettő keveréke, 
melyet a praktikus belső kialakítás tökélete-
sen kiszolgál. Ez egy HUB, találkozóhely, ötle-
tek szülőhelye – érzékletes a megannyi fekete 
zsinóron lógó, csupasz villanyköte a térben.  

NEMKÁVÉZÓ, HUB 

Az asztalokat rajzpapír borítja, a poharakban színes filctollak adnak teret a kreativitásnak 
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Az Alap alkalmas a közös gondolkodásra –  
és rajzolásra. A Szederkényi Lukács által ter-
vezett asztalokat rajzpapír borítja, poharak-
ban színes filctollak és a csészékben kiváló 
kávé adnak teret a kreativitásnak. A világos 
székek zseniálisan egyszerűek, mégsem köve-
tik a megszokott négylábas formát. Széles  
lucfenyőlapokból hajtogatott alkotások, hát-
támlájukon a törzsvendégek neveivel. Ez  
a megoldás a közösségi tér koncepiójának 

része, így az állandó vendégek igazán magu-
kénak érezhetik a helyet. Bajor Ádám és 
Ghyczy Dénes Emil belsőépítészeti koncepció-
ja: a fehér falak és skandinávosan letisztult  
belső tér tökéletes hátteret biztosítanak a prog-
ramoknak, legyen az pop-up store, klip-bemu-
tató vagy akusztikus koncert. A megalkotott tér 
azt nyújtja, mit ígér, egy őszinte és praktikus 
„Alap”-ot, helyet a kibontakozó ötleteknek.

DOB3, sör és whiskey bár

A 
brit pubok belső tereit idéző DOB3, 
az építész duó, Szendrő Péter és 
Bajor Ádám alkotása. A hely hangu-
lata, ez a félhomályos, jóleső mély-

ség remekül reflektál az itt kapható sörök 
karakteres ízére, a Kiss Miklós által tervezett 
tipográfia pedig játékot visz a térbe.

Itt minden alapvetően a sörről szól. Ez a ne- 
dű szolgáltatja a design, sőt a tipo alapját is.  
A helyiségbe lépve a fajsúlyos anyagok és tex-
túrák sejtelmesen hatnak ebben a glamúrban. 
A vigalmi negyed szélén nyílt söröző és whiskey 
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Lucfenyőlapokból hajtogatott székek, háttámlájukon  
a törzsvendégek neveivel. Ez a megoldás a közösségi 
tér koncepiójának része

Nem egészen kávézó, nem egészen open-office,  
inkább a kettő keveréke: HUB


