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H O T E L

By  na chví u Milán anom
Pavla ový dom kdesi v úspešne revitalizovaných 

priemyselných kon inách Milána sa pod a predstáv 
Alda Cibica zmenil na komorné a priate ské 

prostredie neve kého hotela.
Text: Dušan Ko lík; Foto: Matteo Piazza a Adelaide Saviano
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iláno je jedným zo svetových 
centier dizajnu a práve štvr  
Navigli s jej okolím známym 
pod názvom «Zona Tortona» 
každoro ne na jar hostí festi-

val dizajnu. Kým ve tržný areál Salone del Mila-
no na okraji metropoly je zameraný na komer né 
projekty, «Tortona» bola vždy živou, experimen-
tálnou, nezávislou scénou architektúry, dizajnu 
a umenia. Tvorivá atmosféra výrazne pomohla 
zanedbanej priemyselnej štvrti mesta a dnes sa 
z nej stáva exkluzívne širšie centrum.

Ulica Savona je severnou hranicou zóny «Torto-
na». Nachádza sa na nej dom s popisným íslom 
18, ktorý sa prednedávnom stal predmetom zau-
jímavej konverzie. Typický milánsky obytný dom 
s pavla ou zo za iatku 20. storo ia absolvoval výraz-
nú rekonštrukciou a premenu na hotel pod a pro-
jektu významného talianskeho dizajnéra Alda Ci-
bica. Pozoruhodná rekonštrukcia smerom do ulice 
zachovala pôvodný historizujúci charakter objektu, 
no priestor vnútorného dvora a morálne zastaraná 

fasáda dostali nový industriálny, stále však uhlade-
ný charakter. Pavla e sú zhotovené z ahkej oce ovej 
konštrukcie tmavej farby a podporujú totálne pravi-
delný raster okien a dverí v subtílnych rámoch. Ten-
to dominantný prvok robí mätúci, no žiadaný efekt 
bez asovosti stavby. Je to moderné a všedné záro-
ve  – strácame schopnos  ur i , i to na nás pôso-
bí dojmom novosti, alebo veríme, že ide o historic-

kú štruktúru. Súkromné nádvorie s rôznym typom 
sedenia vyvoláva pocit obýva ky a slepá stena su-
sedného domu poslúžila ako plátno na rozmernú 
ma bu, ktorej motív tiež navrhoval Aldo Cibic. Ide 
o zvä šený a štylizovaný detail tradi nej sgrafitovej 
výzdoby, ktorý navyše simuluje fiktívnu mestskú 
panorámu v poeticky tlmených farbách. Nádvorie 
je bodom prechodu a stretnutia všetkých hostí, i už 

M

Ubytova , vystavi  a preda : hotelu, ob úbenému medzi 
milovníkmi dizajnu, sved í galerijný charakter. Vystavené 
dizajnérske kúsky (najmä návrhy Alda Cibica) sú predajné.
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Autenticita: nefalšovanou milánskou atmosférou srší dláždený 
dvor hotela so sedením, bohatou zele ou a zámerne strohou 
pavla ou – príznakovým prvkom «casa di ringhiera».

Ovocný šalát: štýl malej kaviarni ky (doslova «Petit Cafè») 
prirovnal jej autor k «útulnej obýva ke s množstvom farebných 

vecí sústredených ako nejaké š avnaté ovocie v košíku».
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priamo na om, alebo len cez pavla , každopádne sa 
stáva dôležitou sú as ou zážitku nasáva  atmosféru 
milánskeho «casa di ringhiera».

Aldo Cibic (1955) nie je u nás ve mi známym di-
zajnérom, avšak jeho meno a dielo je úzko spo-
jené s ikonickým dizajnérom Ettorem Sottas-
som a dizajnérskou skupinou Memphis, ktorá 
mala nemalý vplyv na evolúciu svetového dizaj-
nu a rozkvet postmoderného štýlu. Aldo bol jed-
ným zo zakladajúcich lenov dizajnérskeho pro-
jektu Memphis spolu s dizajnérmi ako Michele de 
Lucchi, Shiro Kuramata, Hans Hollein i Matteo 
Thun. Cesta sebarozvoja neštudovaného dizajné-
ra, ktorú má Aldo za sebou, sa v každom prípade 
premieta aj do realizácie projektu hotela «Savona 
18 Suites». ahkos , s akou pracuje s odvážny-
mi formami a farbami v interiéroch, je nevšedná, 
a pritom vlastne úplne jednoduchá. Dizajnér sa ne-
spoliehal na overené a bezpe né spôsoby, ale navr-
hol originálne riešenia, a zárove  ich dokázal udr-
ža  v limitoch, ktoré sú únosné.

Z ulice vstúpime na recepciu v malom vestibu-
le s pocitom, že sme vošli do galérie vystavujúcej 
rozmanité diela. Recep ný pult je erveno-fialový 
blok s kazetami, ktorých motívy pripomínajú ti-
betskú mandalu. Naproti je žltá mozaiková lavica. 
Spolu s kontrastnými grafikami na stenách zap -
a a otep uje inak prázdny priestor. Interiér pokra-
uje do farebnej loby roztrúsenej v miestnostiach 

prízemia. Roztrieštený priestor tak skôr evokuje 
showroom diel Cibica a zna ky zberate ských do-
plnkov Paola C. než funk né miesto hotela.
Na stene loby je ako dominujúci artefakt 
umiestnený Cibicov objekt s názvom «Lucky 
Eye», osi ako svietiace zrkadlo pripomínajú-
ce kvetinu. V aka svetlu si uzurpuje aj poh ad 
z ulice a práve odtia  si môžeme vychutna  jeho 
rafinované umiestnenie na dokonalú os domu. 
Skuto ný detail majstra, ktorý poteší každého, 
kto ho objaví. Na prízemí ešte nájdeme kaviare  
«Petit Cafè» plnú farieb s ústredným rastlinným 
obrazom nad barovým pultom. Tento obraz je 
opä  adaptácia staršieho Cibicovho projektu 
s názvom «Zelené duny» a predstavuje metafy-
zickú krajinu s kopcom a sadom.

Hotel ponúka 43 izieb na troch poschodiach v priesto-
roch po atých naozaj ve koryso. Najmenšia komfort-
ná izba má úctyhodných 20 m2, «Queen Room» i 
«Home Suite» sú už nad 30 m2. Najvä ší dvojizbo-
vý apartmán má 48 m2. Dizajn izieb stavia predo-
všetkým na expresívnych kusoch nábytku, inak 
tvorí len poloprázdny priestor s vysokými lenitý-
mi drevenými stropmi. Cibic dal podh ady a as-
ti stien vyma ova  tmavšími farbami, ím vznik-
la nová výšková hranica. Je to nezvy ajný postup, 
ale pôsobí efektne ako hra, ktorá posúva vnímanie 
priestoru. Z príjemnej postmodernej a eklektickej 
atmosféry izieb miestami vykúka «memphisácka» 
minulos  autora a každý priestor je v aka tomu ne-

náro ným originálom. Všetko tak, aby hostia mali 
chu  znova sa vráti  a preskúma  i alšie asti ho-
tela. Tým, že mnohé z použitých prvkov v izbách 
i spolo ných priestoroch sú autorovými komer -

nými návrhmi, je možné ich zakúpi  a vzia  si ich 
domov ako malý interiérový nález hotela. Inscená-
cia, ktorú Aldo Cibic napokon vytvoril, je zmesou 
medzi galériou a obývacou izbou, dokonca s pre-
sahom, že sa jeho fragmenty môžu objavi  aj v do-
mácnosti návštevníkov.

Miláno je nesmierne živé mesto a pri jeho návšte-
vách sa neubránite pocitu, že ste sú as ou význam-
ného diania a prežívate nie o svetové. Zóna «Tor-
tona» žije naplno 24 hodín a vy sa môžete strati  
v útrobách starých tovární v nekone nej záplave 
dizajnu a umenia alebo si na ulici da  jednoduché 
jedlo, z ktorého toto miesto robí exkluzívny po-
krm. Hotel «Savona 18 Suites» je sú as ou tohto 
miesta a jeho najvä šou devízou je, že svojmu hos-
ovi na krátky as zapoži ia identitu skuto ného 

obyvate a Milána. 

Hotel: «Savona 18 Suites»
Via Savona 18, 201 44 Miláno, Taliansko
savona18suites.it
Rekonštrukcia a interiéry: Aldo Cibic, cibicworkshop.com

V štýle «Gruppo Memphis»: autorom interiérov hotela «Savona 
18 Suites» je dizajnér Aldo Cibic. Projekt po al ako « isté biele 
plátno» priestoru, ktoré zaplnil farebnými «škvrnami» svojho dizajnu 
(zakoreneného v postmoderne).
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