Bels utakon
A nyolcszobás Butikrooms Abádszalókon
Egy Abádszalókon

tett látogatás után tarthatatlanná válik a butikhotel mûfaját kizárólag az

urbánus közeghez, nagyvárosi szituációkhoz kötni.

Pontosabban

fogalmazva az történt, hogy

a butikhotel mûfaj annyira gazdag táptalajává vált a belsõépítészeti kreativitásnak, hogy addigi

Szöveg:
Martinkó
József
Építész:
Singer Ádám
Fotó:
Batár Zsolt

stiláris kereteit levetve vándorútra indult.

Sokféle az utazás, de ezt nem ragoznám...
Elég hozzá annyi, hogy kétféle az utazó:
az egyik út közben önmagát keresi, a másik
élményeket. Mivégre is keresünk élményeket,

honnan ered ez a vágy? Egyszerû: a hétköznapi környezetünket kis idõre odahagyva, olyan
szituációba akarunk jutni, ami nem pontosan
mi vagyunk, de amilyenek akár lehetnénk is.

Cor-ten acél-alakzat „keményíti ki” az átépített ház külsõ megjelenését
Pillantás a reggelizõ terébe
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Ennek az élményillúziónak a megteremtése
a butikmûfaj célja, tervezési programja.
Ebbõl a perspektívából elemezhetõ a Tiszatavi régió valószínûleg legkreatívabb szállás-

helye Abádszalókon. Singer Ádám építész és
a megvalósításban oroszlánrészt vállaló Dian
Tamás egy kilencvenes években épült családi
nyaralót, panziót vett alapul. Ennek az átépítésére kérték fel õket, illetve egy olyan bõvített
program megvalósítására, ami úszó stéggel,
bárral, medencével, szörf és jet-ski kiszolgálóhellyel gazdagítja a hotel szolgáltatási körét,
vagyis bármilyen felmerülõ igényt ki tud elégíteni. Külsõ megjelenésében a tervezõk
az elõírások szellemében és az adottságokkal élve láttak munkához. Az eredetileg magas tetõs ház kontúrját átírva, kikeményítve
és modernizálva rajzolták meg a most látható jellegzetes Cor-ten acél idomot, ami az új
karakterisztika alapeleme.
A sûrû, élményorientált tervezési alapfilozófia legkézzelfoghatóbb alakzatai mégis
a szobákban láthatók. Mi is a Tisza-tó, milyen

Meleg tónusok dominálnak az úgynevezett „tûz szobában”

Megfagyott nádas a „jég-szobában”
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Nagyszerû geg a ladikba konstruált kád
Madártoll lenyomatok a „madár-szoba” falán

is a Tisza-tavi nyaralás? – tehették fel a kérdést az alkotók akkor, amikor a hat szobának megfelelõ egyéni karaktereket kerestek.
(Tábor)tûz, jég, csónak-nádas, erdõ-fa, madarak. Ezek azok a jellegzetes táji elemek, amelyek átirata a szobák belsõépítészetét és
narratíváját meghatározzák. Tárgyi asszociációk, jellegzetes tárgyak átértelmezései rendezik be a lakótereket. Ladikba konstruált
kád, rönkökbõl szerkesztett ülõbútor, bográcsmosdó és megannyi tervezõi ötlet teremti meg
azt az összhatást, ami a zavartalan és tartalmas pihenés élményét a legmagasabb szintre emeli.

Építész tervezõ: 
Singer Ádám vezetõ tervezõ –
Singer Design Stúdió
Munkatárs: 
Hajas Viola, Krupp Márton
Kreatív megvalósítás, lebonyolítás: 
Dian Tamás – Dian Stúdió Kft.
Tervezés: 
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260 m2
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Az „erdõ-szoba” mennyezetére ragasztott parketta kivitelezése embertpróbáló feladat lehetett
Bogrács a fürdõszobapultban
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