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a Maverick Hostel
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találkapont 
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A 
nemzetköziség gondolata, ugyanak-
kor a tipikus hostelektől való külön-
bözés vágya megmozgatta az üze-
meltetők és a belsőépítész fantá- 

ziáját. Erős, grafikus ihletésű koncepció vonul 
végig a szálló összes közös terén és szobáján, 
a formavilágtól a bekerülő magyar designer-
darabokon keresztül a színek megválasztásá-
ig, következetesen.

Forgalmas, zúgó méhkas a lobbi: igazi cso-
mópont. Az érkezés és indulás izgalmát oldják 
a térbe állított színes, puha, nagy párnákból, 
kezeletlen fából épített ülőbútorok, vagy épp 
egy-egy olyan rusztikus elem, mint a fatörzs-
fotel. A magyar formatervezők legfiatal(os)abb, 

Lobbi, az érkezés és indulás izgalmát oldó design

Erős, grafikus vonalú koncepció

Dohányraktárként kezdte pályafutását,  

volt irodaház, ma pedig  

a világ minden tájáról érkező  

fiatalok töltik meg élettel a Fónagy Dóra 

tervei szerint kialakított szálláshelyet.
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„csináld magad”-hatást megcélzó vonala kép-
viselteti magát a fogasokon, lámpákon és egyéb 
kiegészítőkön. A tér két végében pult: egyik  
a recepció, a másik pedig számítógépekkel  
a vendégek rendelkezésére áll. 

A meglévő építészeti szerkezetek, az ablakok 
ritmusa határozta meg a szobakiosztást. Az eme-
leti középfolyosót szélesebb, szabadon használ-
ható térként értelmezte a belsőépítész, erényt 
kovácsolva belőle. A hatágyas hálótermek kis 
fészkekként nyílnak innét, dinamikus, organikus 
rendszerek. Az emelet központja mi más is lehet-
ne, mint a közösségi konyha? A berendezés itt  
a célszerűség szolgálatába állt. A koncepció inter-
aktív jellege itt az egész falat betöltő faliújságon 
nyilvánul meg. Az üzenetek időben folyamatosan 
változó, színes mozaikja: egy analóg közösségi 
oldal. A kocepció közösségépítő erejét adja, hogy 
a diákszálló közösségi funkcióival együtt egyet-
len szintre kerülhetett.

A második és harmadik szinten szállodai szisz-
téma érvényesül. Kétágyas és a tetőtéri szinten 
a fürdőblokk tetejét beépítve játékosan kétszin-
tessé váló négyágyas szobák sorakoznak itt, 
rétegelt lemezből és üvegből épített fürdőkkel. 
A falakon Budapestet ábrázoló fotók láthatók, 
erősítve a hotel helyi ízét. A közös terekben gra-
fikus elemként réselt álmennyezet és falra fes-
tett információs sávok jelennek meg.

A ház összességében sokkal inkább az álta-
la nyújtott élményekről szól, mint szigorúan 
kiszolgált funkciókról. Az alkotó tudatosan 
kereste azokat az elemeket, amiket a vendé-
gek szabadon, aktívan használhatnak, és amik 
közösségi helyzeteket teremtenek. Még az ott-
honinál is lazábban, kötetlenebbül mozog- 
hatnak itt: a designban semmi elitizmus nem 
nyilvánul meg.

Az emelet központja a (közösségi) konyha

A átmeneti terek is pontosan kidolgozott rendszer szerint alakultak

A fürdőblokk tetejét beépítve plusz hálótereket nyertek




