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komunitnej prospešnosti

ALICANTE: DOM NAD STRMÝM ÚTESOM ZHMOT UJE ATMOSFÉRU 
ROZPÁLENÉHO LETNÉHO STREDOMORIA

VE KÉ GESTÁ

EXTRA

Oèistná kúra

Zmysluplné, 

poctivé a ú elné 

zariadenie pre 
kúpe ne

A
LIC

A
N

T
E

:vila na útese               B
RA

T
ISLA

V
A

: bytový dom
 Skybox               R

O
Z

H
O

V
O

R
: brazílsky architekt M

arcio K
ogan               E

X
T

RA
: zariadenie pre kúpene

w
w

w.
at

ri
um

m
ag

az
in

.sk
, c

en
a 

4 
€;

 1
20

 K

íslo 3/2013

obalka 2013-3 final.indd 1obalka 2013-3 final.indd   1 7. 6. 2013 15:32:547. 6. 2013   15:32:54



28

Mágia ázijskej pä ky
Projekt reštaurácie v izraelskej metropole nie je len alším 
spojením moderného dizajnu a ázijskej kulinárskej svätyne 

pre najnáro nejších. Odlišuje ho predovšetkým
symbolický význam íslice 5.  

Text: Michael Gajdoš, Foto: Amit Geron

REŠTAURÁCIA

Vrstvy a štruktúry: novootvorená 
reštaurácia «Taizu» vyniká majstrovským 

interiérovým stvárnením.
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eštaurácia «Taizu» patrí k naj-
novším obyvate om Tel Avivu – 
otvorili ju iba nedávno, v mar-
ci tohto roka. Druhé najvä šie 
mesto Izraela sa svojou celko-

vou kompozíciou nijako nelíši od mnohých jemu 
podobných metropol, ktoré zažili priam raketový 
rozkvet v priebehu posledného storo ia. Z tohto 
dôvodu neprekvapí, že reštaurácia leží medzi dvo-
ma protipólmi obrazu ve kého mesta – hektickou 
a rušnou tepnou «Menachem Begin Road», ktorá 
ju obklopuje z východu, a naopak tichým a pokoj-
ným starým mestským centrom na západnej stra-

R

Akcent v hlavnej úlohe: farebné okná 
vinotéky dop ajú priestor reštaurácie 

hravým a expresívnym rytmom.

Pospolitos : stôl reaguje na gastrono-
mický trend spolo ného «zdie ania» 

jedál, inšpirovaný ázijským pouli ným 
stravovaním.
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ne. Aj na tento kontrast sa môžeme pozera  s me-
taforickým pátosom, takmer blízkym symbolu: 
«Taizu» chce by  akýmsi neutrálnym územím, 
ktoré zmieruje dva protichodné prúdy. Predpo-
kladov má na to viac ako dos .
Za projektom ázijskej reštaurácie stoja hne  dva 
tímy lokálnych architektov: Pitsou Kedem Ar-
chitects a Baranowitz-Amit Design Studio. Kým 
prvá menovaná spolo nos , pýšiaca sa menom 
svojho zakladate a, erpá poznatky z medziná-
rodných skúseností (najmä zo štúdií v Londýne), 
zostava íslo dva sa hrdo hlási k autentickým hod-
notám založeným na maximálnom využití ponú-
kaného priestoru, a to navyše takým spôsobom, 
aby každý projekt vedel návštevníkovi «vyrozprá-
va » svoj vlastný unikátny príbeh.
Azda najzásadnejším slovom, ktoré sa pri projek-
tovaní novej reštaurácie s ázijským kulinárskym 
podtónom sklo ovalo vo všetkých pádoch, bolo 
slovo «jednota». Zjednotenie. Súlad. Paradoxom 
je, že onen súlad je na prvý poh ad ažko rozpo-

Paraván: oto né panely s organickým motívom 
slúžia ako vizuálny predel medzi priestormi 

s odlišným rázom stolovania.

Pod kontrolou: výkonná as  kuchy-
ne odha uje svoju poctivú prevádzku 

cez pásové okno.
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znate ný, obzvláš  ak reštauráciu navštívi hos ,
pre ktorého sú zariadenia ponúkajúce exkluzív-
ny kulinársky zážitok z alekého východu len 
akousi druhoradou kulisou k samotnému pokr-
mu. Základnou myšlienkovou kostrou dizajnu 
reštaurácie sa stalo pä  elementov, dobre známych 
v starovekej ínskej filozofii: ohe , voda, kov, dre-
vo a zem. Ich zosúladenie však rozhodne nebolo 
hra kou ani pre samotných tvorcov. Predsalen – 
ím viac spájaných prvkov, tým ažšie je dosiah-

nu  dojem, že všetky sú v absolútnej harmónii 
a dokonalej jednote.
Tu sa však ú as  „magickej pä ky“ z nadpisu lánku 
z aleka nekon í. Pä  starobylých elementov strá-
ca svoju abstraktnú podobu a premie a sa na kon-
krétne prejavy architektonickej kreativity: drevená 
stena zložená z menších, nepravidelne vy nievajú-
cich drevených kvádrov, ve ký a dlhý stôl, typický 
pre ázijské pouli né stravovanie, i obrovská vín-
na chladni ka, rozložená pozd ž celej steny v ryt-
me viacfarebných okien. Prirodzene aj také detaily, 
akými sú farby vinotéky, korešpondujú s temati-
kou priestoru – dominuje výrazná žltá a oranžová 
farba, no nechýba ani jemný zelený nádych i íre 
sklenené tabule.
Do tretice sa íslo pä  symbolicky objavuje aj v sú-
vislosti s dušou podniku – s jeho menu. Chute, 
prísady i farby jedál sú založené na spôsobe, akým 
šéfkuchár Yuval Ben Neria interpretuje jedlá pia-
tich ázijských krajín, ktoré tvoria esenciu ázijskej 
kulinárskej kultúry v skratke – India, ína, Thaj-
sko, Kambodža a Vietnam. Nesmieme zabúda
na to, kam svojím zaradením «Taizu» patrí, a síce 
do tej najvyššej kategórie (ako z h adiska ponú-
kaných jedál, tak aj dizajnu i atmosféry). To všet-
ko sa nachádza v pohostinnom prostredí, odetom 
do neformálneho moderného kabáta.

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

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
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