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Šetrenie odkazmi: jednou z mála okatých pripomienok 
japonskej identity podniku sú starožitné súdky 
na saké, rozostavené v policiach skleneného regálu.
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Vysoká kultúra 
stolovania

V milánskej reštaurácii IYO Aalto našla japonská 
gastronómia aj japonská kultúra originálny, rutinnými 

konvenciami neza ažený výklad postavený na autorskom 
dizajne, uš achtilých materiáloch a svetle dávkovanom 

s chirurgickou presnos ou.
Foto: Andrea Martiradonna a Courtesy IYO Aalto

I N T E R I É R

nteriér nového podniku naryso-
val architekt Maurizio Lai pre 
neve kú gastronomickú skupi-
nu IYO Taste Experience, kto-
rá ako jediná z množstva ja-

ponských reštaurácií v Taliansku vlastní cennú 
hviezdi ku od Michelina. Jej najnovší milánsky 
«hot spot» IYO Aalto je v poradí druhou pre-
vádzkou zasvätenou sú asnému Japonsku v ob-
sahu i forme. Žiadne ošúchané «japoniká», ani 
klišé suši reštaurácií – len letmý dotyk odka-
zov na japonské tradície, ktoré uvo nili cestu sú-
asnému dizajnérskemu výrazu. Architekt ho 

ukotvil v purizme istých materiálových rovníc 
a premyslenej svetelnej hry, takže návštevník sa 
v interiéri IYO Aalto môže prenies  do celkom 

odlišného naratívu japonskej kuchyne. Mauri-
zio Lai odkazuje na predstavu «krajiny vychá-
dzajúceho slnka» citlivým, avšak ráznym spôso-
bom, pri om sa dôsledne vyhýba prevládajúcim 
stereotypom. Priestor už na prvý poh ad o arí 
dôstojnos ou a jasne vyjadrenou identitou, ktorá 
má, a sú asne nemá itate ný japonský nádych. 
Interiérová práca vychádza zo starostlivo uspo-
riadaných vrstiev, no predovšetkým z množstva 
nevtieravých detailov. Sú všadeprítomné, obo-
hacujú jednotlivé zákutia svojrázom zdržanli-
vého prepychu a ur ujú vizuálny rys prostredia. 
Nábytok bol vyrobený na mieru v exkluzívnej 
spolupráci s divíziou známych nábytkárov Po-
liform Contract; Maurizio tak nadviazal na živé 
partnerstvo medzi architektmi a spo ahlivými 

I
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Úvodná kapitola: vstupná hala reštaurácie IYO Aalto 
rozohráva zasnenú scenériu prostredníctvom závesných 
panelov skla a dymových zrkadiel.

Privátny salón: as  «Sushi Banco» 
je komornejšia miestnos  pre ôsmich hostí. 
Tu s takmer rituálnou úctou priamo pred 
ich o ami pripravujú nigiri v štýle Edomae 
zushi, ktoré pochádza z obdobia Bunsei 
(1818 – 1830).
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Výklad tradície: architekt Maurizio Lai zaistil 
priestoru sú asný vzh ad i technologický šmrnc pomocou 

jedine ného podh adu. Tradi ný motív kazetového stropu 
pretavil do podoby svetelnej mriežky z laminovaného skla.
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dodávate mi (to kokrát preverené v dlhoro -
nej tradícii talianskej interiérovej školy). V a-
ka tomu sa mohol naplno odda  vo nosti tvori-
vej fantázie a starosti o jej zhmotnenie prenechal 
odborníkom s cennými skúsenos ami. Nábytká-
ri z regiónu Como premenili Mauriziove nápa-
dy na originálne produkty výnimo nej remesel-
nej kvality.
Ur ujúcim zámerom architekta bolo prenies  
k ú ové hodnoty gastronómov IYO a ich ku-
linárske koncepty priamo do priestoru. Preto 
IYO Aalto ponúka hne  dvojaký zážitok: v as-
ti «Sushi Banco» inscenuje typickú tokijskú kul-
túru Edomae zushi, v «Gourmet Restaurant» 
sa zas podáva nespútaná sú asná kuchy a s ja-
ponskými vplyvmi. Priestor akurátnej výmery 
320 m2 zah a okrem spomenutého kabinetu 
«Sushi Banco» s komornejšou mierkou a hlav-
nej reštaura nej haly aj otvorenú kuchy u a vín-

«Tradi ná japonská kuchy a i jej výnimo né 
dedi stvo servírujú v reštaurácií IYO Aalto 

s dôrazom na ambiciózne a autentické 
kulinárske zážitky.»

Šperkárstvo: interiérové riešenie je pretkané 
nenápadnými znakmi perfekcionizmu, napríklad 

všadeprítomnými mosadznými intarziami. Na platniach 
stolov tvoria typický stolársky ap v úlohe 

dekoratívnej ozdoby.
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ny archív. Overené prírodné materiály európ-
skej tradície ako orechové drevo, porfýr, mosadz 
a koža pripomínajú, že táto japonská reštaurácia 
zvádza zákazníkov na «európskej pôde». Spôsob, 
akým architekt zostavil materiály do jednotného 
celku, však predstavuje želaný orientálny dômy-
sel, ale aj pokro ilé technologické výzvy. 

IYO Aalto je druhou reštauráciou gastropodnikate a 
Claudia Liu a jeho michelinského podniku IYO Tas-
te Experience. Nachádza sa v štvrti Porta Nuova – 
architektonicko-urbanistickej pýchy Milána, spätej 
so znovuzrodením tejto zanedbanej asti mesta. IYO 
Aalto predstavuje dôležitý krok smerom k autentic-
kej japonskej kuchyni v jej najrýdzejšej podobe. Preto 
tunajší suši bar prináša magické predstavenie Edomae 
zushi, ur ené len pre uzavretý kruh pár návštevníkov. 
Ostatní si môžu vychutna  odvážnu gastronómiu IYO 
v hlavnej reštaura nej asti. iyo.it

Japonská reštaurácia IYO Aalto
Piazza Alvar Aalto, 201 24 Miláno, Taliansko

Architekt: Maurizio Lai, laistudio.com
Spolupráca: Matteo Guidetti, Giulia Vago

Stavebný manažment: Francesco Dolce
Dodávatelia: Cea Design (armatúry); Hiproject 

(osvetlenie); Poliform (nábytok); Rapsel (sanitárna výbava); 
Trend Group (obklady)

Jednotná paleta: naprie  celým interiérom 
sa objavujú totožné materiály, najmä elegantne
zosadená orechová dyha «Canaletto», akcenty 
mosadze i reliéfne zbrúsený zelenkastý porfýr.
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