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Építész saját lakása a Gellért-hegy lábánál. 

Szöveg:  SZŐNYEG-SZEGVÁRI ESZTER

Tervező: BONTA GÁSPÁR

Fotó: JAKSA BÁLINT

Bonta Gáspár ki sem lát a munkából, 
3 Stories című projektje pedig idén meg-
mérettetett a Building of the Year Interior 
Design szekciójában. A megbízók folyama-
tosan keresik, ő maga azonban nem kuta-
tott otthon után, mert mint mondja, a leg-
fontosabb dolgok egyszerűen rátalálnak.

A márványpult szigete 
mögött munkasarok.

Tervezhető  otthonosság
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Néhány évvel ezelőtt egy barátja felkérésé-

re foglalkozott a gellérthegyi ingatlan átala-

kításával, majd amikor megüresedett a 

lakás, nem volt kérdés, hogy az övé lesz. 

Egy Bonta-design mindig nagyon személyre 

szabott. Van benne egyfajta vizuális transz-

parencia, ami a megbízó és megbízott kap-

csolatáról, egy közös ügyről, közös törté-

netről és a mindig páratlan végeredményről 

szól. De milyen az, amikor az otthonterem-

tő magának dolgozik? Bonta Gáspár saját 

bevallása szerint menthetetlen álmodozó, 

aki vizuális neveléssel alakítja környezetét.

A budai lakás közösségi és privát szférák ket-

tősének koherens megfogalmazása. Ez a 

dualitás éppúgy fakad a tervezői koncepció-

ból, a mesterséges téralakításból, a funkciók 

elhelyezéséből, ahogy egy sajátos atmoszfé-

ratérkép lenyomatából. Nagy ablakaival az 

utcafrontra néző, radikálisan nyitott téregy-

ség a társasági lét kollektív színtere. Nehéz 

lenne azonban kijelölni az egzakt lakásfunk-

ciókat, mert a konyha valahogy nem csu-

pán az a hely, ahol a konyhabútor van, a nap-

pali pedig egyáltalán nem szorul be a rácsos 

szerkezetű üvegfal mögé. Az étkező-konyha 

A SAJÁTLAKÁS-PROJEKT 
CÍME TWO OF US

    Az étkező-konyha 
igazi homebistro.

igazi homebistro, ahol eszik-iszik, mulat 

az ember, majd egyszer csak a márvány-

pult szigete mögött észreveszi a munkasar-

kot. Az éjszínű nappali pedig a lemezleját-

szó hangjaival terjeszkedik a konyha felé, ami 

a puha felületek perspektívájából már sok-

kal inkább posztmodern szalonnak tűnik. 

A co-living space rugalmasságot sugárzó 

kialakításával szemben a privát terek zavar-

ba ejtően intimek. Nagyon markáns és pon-

tos tervezői koncepciót látunk, ami kizárólag 

a szeretett dolgoknak engedett létjogosult-

ságot. Az egyszálágyas hálóban a japán-

   Régi és új, a múlt 
és jelen összegyúrása.

‹

‹
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› Az előszobából nyíló 
fürdőhelyiség arányaival és 
kialakításával a hotelszobák 
klasszikus megoldásait idézi.

A hálóban a japánmintás 
tapéta meghatározó, 
közös élményekről mesél.

A LAKÁS KÖZÖSSÉGI ÉS 
PRIVÁT SZFÉRÁK 

KETTŐSÉNEK KOHERENS 
MEGFOGALMAZÁSA

mintás tapéta meghatározó, közös élményekről mesél, 

a szemben álló falat helyettesítő üveg térelválasztó 

pedig játszva leplezi le a hagyományos fürdőszobák 

frigidségét. A privát és közösségi részek arányos 

elosztását az összekötő terek és gegek játéka egé-

szíti ki. A bejárat és a háló felől is nyitott gardrób 

igazi filmes frázisokat idéző asszociációs tér, amin 

áthaladva a lakó az utcai vagy otthoni arcát ölt-

heti magára. Az előszobából nyíló 1x3-as fürdőhe-

lyiség arányaival és kialakításával pedig hotelszo-

bák klasszikus megoldásait idézi meg. A tervező 

saját otthonában természetesen találunk más mun-

káiból is ismerős kézjegyeket, mint az eredeti 

téglafal mementója, a sötét és világos felületek-

kel való játék, a régi és új, a múlt és jelen összegyú-

rása. Így az újrakárpitozott ikonikus Tátra székkel, 

a balatoni nyaralóból elcsent, Barcelona ihletésű

fotellel, vagy a Fabrika csapatának kezében újragon-

dolt görgős zsúrkocsival az ötvenes-hatvanas évek 

könnyedén simul bele az amúgy minden ízében kor-

társ enteriőrbe. Bár a sajátlakás-projekt címe 

Two of us, a Beatles-daltól eltérően ebben a kaland-

ban nem csak ketten vannak. A lakás minden szeg-

letében ott tanyáznak a barátok, felbukkan a csa-

lád, felidéződnek az utazások, azaz az egyéni és 

a közös múlt emlékei az új otthon jelenvalóságában. 


