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STUPNE INVENCIE
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ARCHITEKTONICKÉHO PREMÝŠ ANIA

NA CESTÁCH

Pokoj a rovnováha v horách
Rozsiahle kúpele hotelovej siete Lefay v Dolomitoch – jedny
z najvä ších v celých Alpách, sú úzko späté nielen s miestnym
architektonickým koloritom, ale predovšetkým s okolitou prírodou,
do ktorej sú prirodzene zasadené.
Pripravila: Katarína Krevová, architektka a lektorka školy interiérového dizajnu designDOT;
Foto: Mattia Aquila a Sharon Radisch © Lefay Resort & SPA Dolomiti
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tomto roku udelí prestížny asopis «Hospitality Design» už šestnástu výro nú
cenu v oblasti verejných interiérov hotelov a reštaurácií.
Odborná porota si vybrala svojho ví aza, ktorý
bude oficiálne predstavený na ceremónii 20. októbra 2020 v New Yorku. Vo bu itate ov asopisu, ktorí mali možnos hlasova za svoj najobúbenejší projekt, však poznáme už dnes. Je ou
hotelový wellness komplex «Lefay Resort & SPA
Dolomiti».
Tento výnimo ný pä hviezdi kový hotel, za ktorého interiérovým konceptom stojí Studio Apostoli,
ašpiroval na ví aza temer od za iatku hlasovania,
v ktorom už v priebehu prvých pár dní získal viac
ako 4000 hlasov.

V

Hotelový komplex sa nachádza v ob úbenom
zimnom lyžiarskom stredisku Madonna di Cam-

Horský hotel a kúpele
«Lefay Resort & SPA Dolomiti»
Via Alpe di Grual 16, 380 86 Pinzolo,
Trident – Taliansko
dolomiti.lefayresorts.com
Architektúra: Hugo Demetz, demetzarch.com
Interiér: Alberto Apostoli, Studio Apostoli,
albertoapostoli.com
Realizácia: 2019

piglio v oblasti Pinzola v Západných Dolomitoch – asti talianskych Álp v nadmorskej výške 1600 metrov nad morom. Samotná budova
má devä podlaží rozložených do viacerých horizontálnych hmôt. Centrálnym objektom je
dvojitá budova samotných kúpe ov, ktorá je
reinterpretáciou tradi nej miestnej architektúry a napriek objemnosti dokonale zapadá
do okolitej krajiny. Hotel ponúka 88 apartmánových jednotiek rôznych ve kostí od malých
až po viacspál ové. Vo všetkých sa nachádza
kuchy a, obýva ka, jedále a minimálne jedna
spál a s kúpe ou «en suite».
Verejné priestory tvorí vstupná hala so salónikom, itár ou, vonkajším salónikom «Sky»,
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konferen né priestory, obchody a dve samostatné reštaurácie. Hlavným hotelovým lákadlom je však hotelové wellness centrum, ktoré sa
rozprestiera na viac ako 5000 m2. Je rozdelené
do viacerých funk ných zón: lie ebné miestnosti na individuálnu terapiu, vnútorný aj vonkajší spojitý bazén, ktoré sú doplnené mimoriadne priestrannou rodinnou saunou, saunový
svet, telocvi a, fitnes a energeticko-terapeutické i senzorické chodníky navrhnuté špeciálne pre «Lefay SPA».
Interiéry jednotlivých apartmánov sú zariadené luxusne, nie však okázalo, rovnako ako
aj všetky verejné priestory komplexu. Vládnu
tu tlmené odtiene alpských vápencových skál
v kombinácii s výraznými štruktúrami dreveAtrium 4/2020 atriummagazin.sk

Na cestách

32

Atrium 4/2020 atriummagazin.sk

Na cestách

ných obkladov na stenách a podlahách. Žula kontrastuje s pohodlnými prvkami nábytku, ktoré
pokrýva kožené alúnenie. Dominantná farebnos obkladov z tmavej žuly v protiklade s rovnakým kame om v odtieni slonovej kosti pomáha jasne definova jednotlivé oddelenia wellness
komplexu. Najdôležitejšou, a zárove neoddelite nou sú as ou interiéru sú však úchvatné výh ady do okolitej zalesnenej krajiny, ktoré sa otvárajú
za ve kými zasklenými stenami fasády.
Architekti z ateliéru Studio Apostoli priznali každej asti rezortu výraznú a jasne rozpoznate nú identitu. Napriek tomu sa celým komplexom
tiahne jednotná štýlová línia. Každý prvok zariadenia od drevených obkladových panelov po k u ky na dverách bol navrhnutý na konkrétne miesto
s konkrétnou atmosférou. V aka tomuto precíznemu a sústredenému prístupu k riešeniu interiéru
vzniklo miesto, kde sa sú asný luxus spája s environmentálnou udržate nos ou.

STUDIO APOSTOLI
Architektonické štúdio
Architektonické štúdio Apostoli založil v roku 1997
architekt Alberto Apostoli. Odvtedy sa za pomoci multidisciplinárneho tímu 60 odborníkov v oblasti dizajnu, architektúry, technológií i vedenia projektov vypracovalo na lídra predovšetkým v odvetví «wellness»
dizajnu. Štúdio realizovalo už viac ako tisíc projektov
rôznych hotelov, reštaurácií, kancelárií, kúpe ov i obchodných a obytných komplexov po celom svete, pri om
zakaždým pracujú na komplexnom, detailnom návrhu
od vonkajšieho pláš a budovy cez interiér až po najmenšie mali kosti.
Alberto Apostoli sa narodil vo Verone v roku 1968.
Promoval na univerzite v Benátkach (odbor «Urbanizmus a priestorové plánovanie», 1993). Popri bohatej architektonickej praxi sa venuje aj organizovaniu
výstav i publikáciám. V roku 2006 predstavil v Európskom parlamente samostatnú prehliadku «Contaminated Architectures defile between Communication and
Design», v roku 2012 vydal inšpiratívnu monografiu
«Architecture of the SPA». Jeho projekty sú pravidelne
medzinárodne oce ované. albertoapostoli.com

