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Testet öltött inspiráció

A varsói Brain Embassy példájával a Trzop Architekci olyat 
alkotott, ami a közösségi munkahely fogalmát jól értelmezhetően 

és látványosan mutatja be a tervezés plasztikus nyelvén.

A Brain Embassy belső terei

A közérzetjavító szabadidősarkok olyan átmenetet képeznek, 
melyek oldottabbá teszik a hagyományos irodai tereket. 

Igazi lofthangulatot kölcsönöznek az épületbelsőnek az 
indusztriális szerkezeti elemek, valamint a berendezésben 
is visszaköszönő fa- és fém falburkolatok váltakozása.

Geometrikus elemekből álló hangszigetelő és térhatáro-
ló paravánok választják el egymástól a kisebb-nagyobb 
tárgyaló- és rendezvénytereket.
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Egy új coworking iroda megnyitása mindig 

nagy érdeklődésre tarthat számot. A közös-

ségi munkahely kialakítása során a tervező-

nek egy jellegzetes munkastílus szellemiségét 

kell megragadnia, ami merőben más hoz-

záállást igényel, mint egy adott céget kép-

viselő belsőépítészeti profil megteremtése. 

A varsói Brain Embassy teljeskörű belső 

kialakítása a progresszív munkahelyi megol-

dásairól ismert Kinnarps segítségével készült, 

melynek erőssége, hogy a cég teljes munka-

helyi megoldásokat kínál a nyersanyagok-

tól a kész irodáig. Ez a fajta holisztikus meg-

közelítés a tevékenységalapú munkavégzés 

ideális környezetének megteremtése mel-

lett nagy gondot fordít a megfelelő búto-

rok kiválasztására csakúgy, mint a helyiségek 

akusztikájára, a világításra, az atmoszféra-

teremtő színkezelésre vagy a fenntartható és 

ergonomikus megoldások hangsúlyos jelen-

létére. A varsói iroda elosztása, a különbö-

ző típusú és eltérő igényeket követő munka-

felületek létrehozása, valamint a bútorok, 

mint integrált munkaeszközök kiválasztá-

sa éppolyan széles skálán kínálnak felhaszná-

lási lehetőségeket, mint azok a szolgáltatá-

sok, amiket a coworking iroda nyújtani kíván. 

A Brain Embassy felhőben – virtuális tár-

helyben vagy szövegbuborékban – megjelenő 

világító logóját elhagyva a közösségi mun-

kahelyekre jellemző hívogató, tágas térbe 

érkezünk. Az enteriőr összképe játékosnak 

és könnyednek hat, de érezhetően a funkci-

ók megfelelő integrálásáé volt a főszerep. 

Látványosan meghatározza a hely jellegét 

és alakítja a tér egészét a számtalan típus-

ban, színben és formában megjelenő ülőbú-

tor-felhozatal. Mind a formabontó, deko-

ratív térelemként is értelmezhető darabok, 

mind a klasszikus modellek magukon hord-

ják a skandináv formatervezés jegyeit – ettől 

a grandiózus Dropp fotel is éppolyan köny-

nyednek és mozgékonynak tűnik, mint a leg-

kisebb ülőalkalmatosságnak számító Cap 

puffok. A játékos, mikádó pálcikák ihlet-

te bárszéktől a nappaliba illő fülesfotelen 

és a hagyományosabb irodaszéken át egé-

szen a babzsákfotelig terjedő kínálat úgy 
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A nyers téglaburkolat, a fa natúr színei és 
a világos falak visszafogott és barátságos 
hátteret nyújtanak az olyan design 
elemeknek, mint a motivációs neonfeliratok 
vagy az élénkpiros telefonfülkék, a fém 
lámpatestek és a színes kisbútorok.

Bár a munkaterek falfelületeit szabadon 
hagyták, a mellékhelyiségben a mosdók 
fölötti tükrös falszakaszt fotórealista 
portréval tették látványosabbá, a tükrök 
pedig egy óriási napszemüveg lencséi lettek.

simul bele a tér egészébe, hogy közben iga-

zodik a közösségi iroda változatos tevé-

kenységeket kiszolgáló munkafelületeihez. 

Ritkán sikerül annyira autentikus mun-

kateret létrehozni, ahol a konyha iga-

zán konyha, a tárgyaló valóban tárgya-

ló, a boxzsák pedig valóban feszültségoldó 

vagy a szabadidősarok játékos kelléke és 

nem csupán a tervezői szándék vagy kon-

cepció részleteinek mesterséges díszlete. 

Nem jellemző az irodára a felesle-

ges díszítőelemek használata, a részle-

tek sokkal inkább a térben történő közös-

ségépítés tervezői gesztusai. Ezért 

a járólapból kinövő fa jelenléte a termé-

szetes formálás egyszerű rendjét csempé-

szi a térbe és azt üzeni, hogy ezek között 

a falak között bármi megtörténhet.


