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REŠTAURÁCIA

Vrstvy a štruktúry: novootvorená
reštaurácia «Taizu» vyniká majstrovským
interiérovým stvárnením.

Mágia ázijskej päČky
Projekt reštaurácie v izraelskej metropole nie je len óalším
spojením moderného dizajnu a ázijskej kulinárskej svätyne
pre najnároênejších. Odlišuje ho predovšetkým
symbolický význam êíslice 5.
Text: Michael Gajdoš, Foto: Amit Geron
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Akcent v hlavnej úlohe: farebné okná
vinotéky dopúĀajú priestor reštaurácie
hravým a expresívnym rytmom.

PospolitosČ: stôl reaguje na gastronomický trend spoloêného «zdieüania»
jedál, inšpirovaný ázijským pouliêným
stravovaním.

eštaurácia «Taizu» patrí k najnovším obyvateüom Tel Avivu –
otvorili ju iba nedávno, v marci tohto roka. Druhé najväêšie
mesto Izraela sa svojou celkovou kompozíciou nijako nelíši od mnohých jemu
podobných metropol, ktoré zažili priam raketový
rozkvet v priebehu posledného storoêia. Z tohto
dôvodu neprekvapí, že reštaurácia leží medzi dvoma protipólmi obrazu veükého mesta – hektickou
a rušnou tepnou «Menachem Begin Road», ktorá
ju obklopuje z východu, a naopak tichým a pokojným starým mestským centrom na západnej stra-
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Pod kontrolou: výkonná êasČ kuchyne odhaüuje svoju poctivú prevádzku
cez pásové okno.

Paraván: otoêné panely s organickým motívom
slúžia ako vizuálny predel medzi priestormi
s odlišným rázom stolovania.
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ne. Aj na tento kontrast sa môžeme pozeraČ s metaforickým pátosom, takmer blízkym symbolu:
«Taizu» chce byČ akýmsi neutrálnym územím,
ktoré zmieruje dva protichodné prúdy. Predpokladov má na to viac ako dosČ.
Za projektom ázijskej reštaurácie stoja hneó dva
tímy lokálnych architektov: Pitsou Kedem Architects a Baranowitz-Amit Design Studio. Kým
prvá menovaná spoloênosČ, pýšiaca sa menom
svojho zakladateüa, êerpá poznatky z medzinárodných skúseností (najmä zo štúdií v Londýne),
zostava êíslo dva sa hrdo hlási k autentickým hodnotám založeným na maximálnom využití ponúkaného priestoru, a to navyše takým spôsobom,
aby každý projekt vedel návštevníkovi «vyrozprávaČ» svoj vlastný unikátny príbeh.
Azda najzásadnejším slovom, ktoré sa pri projektovaní novej reštaurácie s ázijským kulinárskym
podtónom skloĀovalo vo všetkých pádoch, bolo
slovo «jednota». Zjednotenie. Súlad. Paradoxom
je, že onen súlad je na prvý pohüad Čažko rozpoAtrium 3/2013 www.atriummagazin.sk – Reštaurácia
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REŠTAURÁCIA «TAIZU»
Levinstein Tower
Derech Menachem Begin 23
Tel Aviv – Yafo, Izrael
www.taizu.co.il
Autori interiéru:
PITSOU KEDEM, architekti
www.pitsou.com
Štúdio BARANOWITZ – AMIT
www.ba-interiors.com

Súlad: priestorom reštaurácie «Taizu»
zaznieva vyvážený dialóg medzi
tradíciou a moderným dizajnom.

znateüný, obzvlášČ ak reštauráciu navštívi hosČ,
pre ktorého sú zariadenia ponúkajúce exkluzívny kulinársky zážitok z òalekého východu len
akousi druhoradou kulisou k samotnému pokrmu. Základnou myšlienkovou kostrou dizajnu
reštaurácie sa stalo päČ elementov, dobre známych
v starovekej êínskej filozofii: oheĀ, voda, kov, drevo a zem. Ich zosúladenie však rozhodne nebolo
hraêkou ani pre samotných tvorcov. Predsalen –
êím viac spájaných prvkov, tým Čažšie je dosiahnuČ dojem, že všetky sú v absolútnej harmónii
a dokonalej jednote.
Tu sa však úêasČ „magickej päČky“ z nadpisu êlánku
zóaleka nekonêí. PäČ starobylých elementov stráca svoju abstraktnú podobu a premieĀa sa na konkrétne prejavy architektonickej kreativity: drevená
stena zložená z menších, nepravidelne vyênievajúcich drevených kvádrov, veüký a dlhý stôl, typický
pre ázijské pouliêné stravovanie, êi obrovská vínna chladniêka, rozložená pozdúž celej steny v rytme viacfarebných okien. Prirodzene aj také detaily,
akými sú farby vinotéky, korešpondujú s tematikou priestoru – dominuje výrazná žltá a oranžová
farba, no nechýba ani jemný zelený nádych êi êíre
sklenené tabule.
Do tretice sa êíslo päČ symbolicky objavuje aj v súvislosti s dušou podniku – s jeho menu. Chute,
prísady i farby jedál sú založené na spôsobe, akým
šéfkuchár Yuval Ben Neria interpretuje jedlá piatich ázijských krajín, ktoré tvoria esenciu ázijskej
kulinárskej kultúry v skratke – India, éína, Thajsko, Kambodža a Vietnam. Nesmieme zabúdaČ
na to, kam svojím zaradením «Taizu» patrí, a síce
do tej najvyššej kategórie (ako z hüadiska ponúkaných jedál, tak aj dizajnu i atmosféry). To všetko sa nachádza v pohostinnom prostredí, odetom
do neformálneho moderného kabáta.
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