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Vyvážené 
protiklady
Každý príbytok môže porozprávať 

príbeh svojich obyvateľov – v alchýmii 
spomienok a vášní ho spriada izbu po izbe.

Foto: Federico Villa; Text a produkcia: Image MEDIA AGENCY
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B Ý V A N I E



Rozhranie: predsie  vymedzená grafickou ierno-
-bielou dlažbou tvorí diagonálu bytovej kompozície, 

ktorá rozde uje dispozíciu na dve rovnocenné 
polovice – dennú a no nú as .
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Estetická výchova: interiéru bytu dominuje 
bezchybne spracované remeslo dávkované s náležitou 
pozornos ou a citom pre vkusnú kompozíciu.
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byte «vyvážených protikladov» 
sa architekti Alessandra Castel-
barco Albani a Marco Di Nallo 
zo štúdia PLUS ULTRA pokúsi-
li nanovo definovať jeho interiér. 

V projekte šitom na mieru mladému milánskemu 
páru rozohrali eklektickú partiu s tromfmi v po-
dobe dekoratívnej retrospektívy a ušľachtilých 
materiálov. Byt s akurátnou výmerou 65 m2 v mi-
lánskej štvrti okolo hlavnej križovatky Porta Ve-
nezia upravili s mimoriadne kultivovaným citom 
pre estetické riešenie. Pozornosť však nevenovali 
len bezchybnému detailu, ale aj špecifickým ná-
rokom majiteľov, ktoré vo výsledku prispeli k ne-
obyčajným priestorovým riešeniam.

Šachovnica vstupu

Hostí víta graficky úderná predsieň, ktorá sa 
do pôdorysu bytu «zarezáva» v diagonálnom 
smere a delí ho na dve rovnocenné polovice. 
Po pravej ruke sa otvára do obývacej izby, naľa-
vo zas pokračuje privátnou zónou spálne. Najvý-
raznejšou črtou neveľkej predsiene je kontrast-
ná čierno-biela dlažba inšpirovaná estetikou art 
déco či umeleckým smerom «op-artom». So zní-
ženým stropom aj originálnym vstavaným ná-
bytkom s výrazným zeleným lakom a panelmi 
z prúteného výpletu (viedenskej vzorky) pôso-
bí hneď od začiatku ako útulný a chutný úvod 

do neveľkého bytu. Zrkadlo, dômyselne umiest-
nené v rohu miestnosti, násobí hru geometric-
kých obrazcov a iluzívne prehlbuje priestor.

Reminiscencie minulosti

Voľba nezvyčajne výraznej dlažby vychádza z priesto-
rových daností bytu: vstupné dvere natočené 
pod uhlom 45° sa vďaka nej organicky prepája-
jú so zvyškom priestoru. Dlažbu strieda klasická 
vlysová podlaha z dubového dreva, ktorá sa roz-
lieva po celej obývačke. Kuchyňa je zariadená 
ako samostatná miestnosť, no s časťou obývač-
ky ju prepájajú veľké dvojkrídlové dvere. V ich 
obryse so zaoblenými rohmi sa architekti sna-
žili vyvolať dojem metropolitnej architektúry 
z dvadsiatych rokov.
«Pôvodné usporiadanie bytu bolo veľmi kompli-
kované a poloha vstupu nevhodná. Aby sme pre-
vádzkovo zložitý pôdorys vyčistili, inšpirovali sme 
sa pôvodnými priestorovými koncepciami a inte-
riérovými nápadmi Luigiho Cacciu Dominioniho 
– jedného z najtalentovanejších milánskych ar-
chitektov polovice 20. storočia. Napríklad tvar 
trojuholníkovej chodby odrážajúci sa v priesto-
re predsiene,» ukazuje architektka Alessandra 
Castelbarco Albani. «Čierne a biele dlaždice na 
podlahe, odzrkadlený nábytok či hra preplete-
ných geometrií vytvára zložitý, avšak dômysel-
ný efekt.»

V
In medias res: vstupná chodba je priamo prepojená 
s obývacou izbou. Vizuálne ju odde uje len rozdielna 

dlažba a vstavaný nábytok zeleného laku.



Stopy predošlého života: pri rekonštrukcii 
sa architekti snažili zachova  podstatné fragmenty 
pôvodného interiéru. Dali napríklad zreštaurova  
kazetové dvere predsiene, spálne a kúpe ne.
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Odvážne a jednoducho: kuchynskú linku 
v rohovom usporiadaní charakterizuje 

uš achtilá jednoduchos . O oživenie 
sa stará odvážny zelený odtie  jej dvierok.



Eklektické nápady

Dvere aj nábytok v obývacej izbe reprezentujú 
vkus klientov. V kombinácii moderných a sta-
rožitných kúskov, nábytku vyrobeného na mie-
ru a rafinovaných detailov prispieva k ušľach-
tilému obrazu interiéru. Osobitnú pozornosť si 
zaslúžia mosadzné detaily či viedenský výplet, 
ktorý sa ako jednotný motív opakuje na viace-
rých miestach obydlia. Dlažba v kuchyni je zlo-
žená z toho istého materiálu ako op-artová kom-
pozícia v predsieni; tu ju však architekti uložili 
do striedmejšej skladby zvýraznenej bordúrou.
Pôvodné dvere zachránené pri rekonštrukcii 
vedú z predsiene do spálňovej časti. Vstupuje sa 
nimi do priechodného šatníka – presvetleného 
dômyselným «nábytkovým oknom» zo spálne. 
Jeho výplň tvorí spomínaný viedenský výplet. 
Skriňová priečka oddeľujúca šatník od lôžka je 
zo spálňovej strany stvárnená figuratívnou tape-
tou «Chiavi Segrete» z dielne Fornasetti. Opäť 
tu prevláda rovnaká podlaha z duba a jeho zla-
tistý odtieň sa vyníma aj na rámoch okien či zá-
hlaví postele. Farebná kombinácia dubového 
dreva a mystickej modrastosivej tóniny tapety 
vytvára harmonický akord.

Súzvuk majiteľov

Po kontrastnej čierno-bielej farebnosti siahli ar-
chitekti aj v kúpeľni. Okrem drobného akcen-
tu terakotovej farby na lakovanom nábytku sa 

Nočné videnie: spál u odde uje od šatníka skri ová 
prie ka pokrytá tapetou s motívom od Pierra Fornasettiho. 
Fyzické prepojenie sprostredkovávajú panely 
s transparentným viedenským výpletom.

Spojitosť: zasklené dvojkrídlové dvere so zaoblenými 
rohmi spájajú (a sú asne odde ujú) obývaciu izbu 
a kuchy u. Architekti sa pri jej návrhu inšpirovali 
estetikou dvadsiatych rokov.
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Poučenie minulosťou: aj v kúpe ni 
bada  stopy po inšpiráciách historickou 
architektúrou – osobitne prácou 
milánskeho architekta Luigiho Cacciu 
Dominioniho.



celá vnára do grafického monochrómu. Ku kla-
sickej elegancii prispieva nielen farebnosť (pres-
nejšie «bezfarebnosť»), ale najmä tvarové rieše-
nie. Oblúkový otvor sprchového kúta reaguje 
na podobný tvar okennej mreže. «Klientka sa 
vždy vyjadrovala o tom, že má rada medzivoj-
nové obdobie,» hovorí architektka. «Toto nie je 
prvý projekt, ktorý sme pre ňu navrhli. Pred pár 
rokmi sme zariaďovali jej dom a už tam sme po-
chopili, že neznáša ‹aseptické› interiéry. Preto 
sme mohli suverénne siahnuť po ozdobnejšom 
výraze, nábytkovom experimentovaní či sýtej-
ších farbách.» Architekti však museli zosúladiť 
aj interiérové nároky ženícha majiteľky. Kým 
on túžil po prehľadnom a otvorenom priestore 
s voľným usporiadaním, ona uprednostňovala 
útulnejšie a uzavreté zákutia. Práve preto archi-
tekti vyhútali transparentnú hru zásten s vie-
denským prúteným výpletom, ktorý súčasne 
prepája i oddeľuje jednotlivé časti bytu. Vďaka 
tomu ho pomenovali «The House of Balanced 
Contradictions» (Dom vyvážených protikladov).

Aj týmto projektom milánske štúdio PLUS 
ULTRA preukázalo schopnosť vyrozprávať archi-
tektonickými a interiérovými riešeniami príbe-
hy, ktoré bavia rozmanitými štýlmi, estetikami 
dávnych čias aj originálnymi nápadmi súčasnos-

ti. Najvýstižnejšie sa «vyvážené protiklady» pre-
javujú na voľbe mobiliára. Byt je rovným die-
lom zariadený staršími objektmi (starožitnosťami 
či reedíciami), ale aj produktmi súčasného dizaj-
nu. Takýto heterogénny prístup viedol k precíz-
nemu namiešaniu originálneho interiéru priamo 
na mieru majiteľov a ich vkusu.  —

Súkromný byt «The House of Balanced Contradictions»
Porta Venezia – Miláno, Taliansko
Architektúra a interiérové riešenie: 
PLUS ULTRA studio, plusultra-studio.com
Autorský tím: Alessandra Castelbarco Albani, Marco Di 
Nallo, Chiara Girolami, Caterina Coli
Návrh: apríl – október 2019
Realizácia: november 2019 – január 2020
Plošná výmera: 65 m2

Výška stropov: 3,5 metra

Úžitkové hľadisko: šatník so vstavanými 
skri ami preberá na seba civilnú, no v usporiadaní 
praktickú podobu.


