Boldogság
Buenos
Airesben

kert
A házban korábban óvoda
mûködött, s a kert teljes körû
felújításra szorult: a betonlapoktól az óriás kaspóban növekvô
fikuszon keresztül a futónövényekig mindent az új tulajdonosok
hoztak. A nappali balkonjával és
a hálószoba teraszával
kapcsolatot teremtô vas
csigalépcsô is az ô megrendelésükre készült.

A legtöbb európainak ez a ház leginkább a dél-amerikai ültetvényes stílust juttatja eszébe. Pedig a tulajdonos amerikai-magyar
házaspár úgy tekint erre a Buenos Aires Belgrano negyedében
található villára, mint tipikus angolszász építészeti remekmûre: az
alápincézett, néhány lépcsôn megközelíthetô, sorházszerû épület
a Londonban és New Yorkban elterjedt "Town House”-ok testvére
fotó: Buday Zsolt, szöveg:Csóka Noémi
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medence
A fûtött medence jó szolgálatot
tesz szeptembertôl egészen
májusig, amíg a család argentín
otthonában tartózkodik

A Belgrano negyed Buenos Aires tipikus villanegyede, nyugodt, csendes környék. Az itt épült, eredetileg „petit hotel”-nek nevezett házat húsz évvel ezelôtt magánóvodává alakították, mígnem
két éve a mai tulajdonosok rátaláltak, és azonnal beleszerettek.
„Mellettünk a Magyar Református Egyház istentiszteletekre kialakított
épülete található. Amikor megtudtuk, mosolyogva arra gondoltunk,
hogy ez csak jó jel lehet egy Budapestrôl jött, félig magyar családnak – mondja Juhász Buday Zsolt belsôépitész, épitész és díszlettervezô, aki amerikai feleségével öt évvel ezelôtt költözött Argentínába. „Nem ez a ház az elsô tervezésem Buenos Airesben, de
nyilvánvalóan ez a legfontosabb.” – folytatja Zsolt. „Ami a villában
legelôször megfogott, az a hely hangulata. Vannak benne gyönyörû
részletek, a homlokzathoz és a belsô lépcsôházhoz például hozzá
se nyúltunk, de építészetileg mást nem volt érdemes megtartani, mivel
az utóbbi években jellegtelen, az eredeti épülettôl idegen átalakitásokat végeztek rajta. A munkámra vonatkozóan azt tartom a legnagyobb elismerésnek, hogy sokan, akik itt járnak, egyáltalán nem
tudják eldönteni, hogy mi tartozott eredetileg a házhoz, és mi nem.
Ez számomra egyértelmûen azt jelzi, hogy jó munkát végeztünk, hiszen tovább tudtuk vinni azt a hangulatot, amit a ház eredeti tervezôje közel száz évvel ezelôtt sugallni akart.” – mondja a tervezôtulajdonos.

nappali
Az eredtileg sötét térbe ma
felülvilágítón keresztül ömlik be
a fény. A bolhapiacon leltek rá a
régi kanapéra, mely zsákvászon
kárpitot kapott, vele átellenben
modern kori társa áll. A padlót
csíkokra vágott rétegelt lemez
borítja.

Elegáns, ugyanakkor könnyedséget sugárzó
otthonról álmodott a házaspár
2008/3 ELLE DEKOR 71

Buday Zsolt szerint egyébként a ház legnagyobb elônye az,
hogy teljesen átlátható, hatalmas tereket lehet benne kialakítani
– nem elhanyagolható belmagassággal – így keresve sem találunk benne kisméretû, eldugott zugokat. „A felújítás során mindent
megpróbáltunk megtartani, ami eredeti és szép, helyreállítottuk, amit
csak lehetett, de az nem volt a koncepció része, hogy egy tipikus argentin enteriôr legyen a végeredmény. Nyilván hatottak ránk az itteni
trendek, hisz helyi alapanyagokkal dolgoztunk, de elsôsorban a saját ízlésünket, eképzeléseinket követtük. Egyébként itt a legnagyobb
és legfontosabb tradíció talán az – ami nekem személy szerint nagyon szimpatikus – hogy minden bontott anyagot begyûjtenek, gondolkodásukban a régi nem jelent használhatatlant. Budapestnek az
a legnagyobb baja, hogy az utóbbi pár évben minden, egyébként
még bôven jó régi kô és csempe ki lett dobva. Itt még az ablakkereteket is megtartják. És ez hihetetlen hangulatot kölcsönöz akár a legmodernebb tereknek is.” A villát elnézve mindezt igazolódni látjuk. Itt
még a konyhasziget is felújított fából készült, ami tökéletesen kiegészíti a modern berendezést. „A személyes holmikon kívül nem is hoztunk Magyarországról semmit.” – nevet Zsolt – „Ide bútorokat?! Csodálatos antik darabokra lelhetünk a helyi Mercado Pulgason, a
bolhapiacon! Berendezési tárgyak és kiegészítôk szempontjából ez
az ország maga a Kánaán!”

reggelizô
„Fantasztikus szövetboltokat
találni errefelé” - lelkendezik
Buday Zsolt. A reggelizô
helyiségben almazöld huzat
borítja az antik székeket, melyek
carrarai márvány asztallapot
ölelnek körbe

konyha
A hatalmas, lapacho fából
készült asztallapon gyakran
tálalnak steak vacsorát a
vendégeknek. A konyhabútor
modern vonalvezetésû fogantyúit
tömjénfából alakították ki, fent
gipszkarton panel takarja el a
hatalmas, üres falfelületet.

“Imádunk fôzni! Konyhánk a lakás lelke” – árulja el a háziasszony
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dolgozó szoba
A hidegen hengerelt fémlemez
tolóajtón családi fényképek
sokaságát rögzítették mágnesekkel. A házsapár egyszerre is
dolgozhat a két egymással
szembe fordított íróasztalnál.
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Az intarziás parketta és a széles lépcsôsor a ház legrégibb öröksége

gyerekszoba
Igazi kislánybirodalom a másfél
éves Sophie teraszos szobája. A
gyapjúszônyeg Chilébôl való, a
málnaszín huzatú antik
gyerekfotel pedig a helyi
Mercado Pulgaso-ról.

A fehér fürdôt ezüstszín részletek és
egy régi bambusszék díszítik

a vendégek
fürdôszobája
Különleges, jellemzôen argentín
stílusú a fémmel borított fa keret,
mely a fürdôszobai tükröt tartja.
A századelôt idézô mosdó
valójában újonan gyártott
darab.

hálószoba
A kétszer két méteres ágy mellett
nem jutott hely külön éjjeliszekrényeknek, de a fallal megegyezô
árnyalatú gipszkarton ágyfejen
kényelmesen elférnek a könyvek
és az olvasólámpák. A párkányon Fernando Going argentín
mûvész plüss anyagra felvitt
alkotása áll.

Finom tónusok és napsütés: a hálószoba tökéletes kiegészítôi
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fotó: Villányi Csaba / Falshback Photo, st ylist: Tóth Tímea

piros padlószônyeg
120 000 Ft/m2
Mobili Mania

idézet

Kétkarú állólámpa
1500 euró Stúdió Agram

étkezôszék
129 000 Ft Arteon

gömb lámpa 107 000 Ft
40cmø tervezô: Tom Dixon
forgalmazó: Hephaistos

kancsók
8300 és 13 000 Ft
Kéttemplom Galéria

ágytakaró
(2,4x2,6m) 26 200 Ft
Kéttemplom Galéria

kristály
gyertyatartó
79 900 Ft
Aura Home

fehér kanapé
530 000 Ft
Kéttemplom Galéria

padlólap 95 EUR/m2
Lamart Kft.
kapható: Szupernova

fotel 349 000Ft,
lábtartó 149 000 Ft Arteon

