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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TÓTH-SZÁNTÓ KRISZTINA FOTÓ: LÉNÁRT GÁBOR

Több mint húsz éve Párizsban él, szaktudását és tapasztalatát többek között Philippe Starck, Didier Gomez és
Claudio Colucci stúdiójában eltöltött évei alatt szerezte.
2014-ben saját belsőépítészeti irodát nyitott. Stílusvilágát
a modern és letisztult
dizájn határozza meg.
Az egyedi és harmonikus belső terek kialakítására törekszik. Bútorok és egyéb dizájntárgyak tervezésével is
foglalkozik. Inspirációt
Párizs sokszínű nemzetiségű és kultúrájú
atmoszférájából merít.
Nyaralóját a 144. oldalon mutatja be.

A Marie Claire vezető szerkesztője, nyílt szellemű, kritikus újságíró, asztalán, amelyet elözönlenek a virágzó
orchideák, sok cikk született már erős nőkről, példaadó
egyéniségekről, politikusokról, sportolókról. Tudósított
fontos eseményekről, társadalmi kezdeményezésekről
Berlinből, Athénból, Máltáról. Ezúttal Hosszú Katinkával találkozott: két olyan nő beszélgetését olvashatjuk
a 34. oldalon, akik csak akkor elégedettek, ha a munkájukban a legjobb teljesítményt nyújtják. Katinka jobbján
a 12 éves Annamari, aki már szintén úszóversenyző.

Több éve dolgozik a Marie Claire-nek. A magazinok
mellett szépségmárkáknak is fotóz, nemrégiben pedig
„zenei téren” próbálta ki magát: a Szabó Benedek és
a Galaxisok zenekarról készített portrékat. Képeivel
a Playground – vernissage csoportos kiállításon is találkozhatunk. Büszke rá, hogy olyan kortárs művészekkel
került egy helyre, akikre felnéz. Vagányan a vallásban
című cikkünkhöz készített portrékat. (90. oldalon)

London a bázisa,
de szerte a világban
dolgozik fotósként.
Rendszeresen jelennek meg képei a török, az ukrán Vogueban, a francia Marie
Claire-ben, az I-D,
a Weekday és
a Harper’s Bazaar
magazinokban.
A kreatív emberek
inspirálják, akikkel
jól tud együttműködni. Mottója: keményen kell dolgozni, mert senki
sem fogja olyan jól elvégezni helyetted a munkát.
Azt meséli, a munkája miatt kel ki reggelente az ágyból, személyes projektjeivel is sokat foglalkozik (egyik
különleges portrésorozata a 12 fiatal Hollandiától
Nigériáig). Divatfotó-sorozatát Mihalik Enikőről
az 102. oldalon találod.
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FOTÓ: LUC BOEGLY

MINIMALIZMUS

Ibizára
él magyar–német házaspár,
nyaralójuk
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Párizsban
modern

szerző: Valkovics Tünde

FOTÓ: LUC BOEGLY, PORTRÉFOTÓ: JOANNA PICHOWIAK
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Időtálló ház, amely húsz
év múlva is modern,
extraigényeknek megfelelő épület lesz

biza nem csak világhírű szórakozóhelyei révén vált vonzó
nyaralóhellyé. A szigetet remek klímája, festői szépsége, türkiz öblei és könnyű elérhetősége tette népszerűvé
a ’70-es években a hippik, majd a művészek, később
a sztárok körében. Hasonló okok miatt kedvelte meg
Várnagy Zsófia belsőépítész és építész férje, Axel Schoenert is.
Zsófiát a Marie Claire rendszeres olvasóinak nem kell bemutatnunk, korábban szerepelt már az oldalainkon. Akkor párizsi
munkáiról, most a saját házáról mesélt nekünk: „Az első közös
nyarunkat itt töltöttük a férjemmel több mint húsz évvel ezelőtt, és azóta rendszeresen visszatérünk Ibizára. Nincs messze
Párizstól, ahol élünk, szeretjük a spanyol kultúrát és a hely há-

borítatlan nyugalmát.” Axel régi vágya volt egy saját ház is,
így amikor felfedezett egy panorámás telket a Jesús falucska
melletti domboldalon, érezte, itt most megépíthetik azt a helyet, amely minden részletében tükrözi alkotói elképzeléseiket,
és amely a későbbiekben akár az otthonuk is lehet.
Az építész férj egy 700 négyzetméteres, egyszintes, téglalap
alapú, letisztult vonalvezetésű épületet tervezett. A belső terek
elosztása már közös gondolkodás eredménye. A villa központi
tere a tágas, amerikai konyhás nappali. Az épület két szárnyába hat hálószoba került, saját fürdőszobákkal felszerelve.
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„Olyan helyiségeket akartam teremteni, amelyek
a dizájn és a funkció tökéletes harmóniáját alkotják,
és persze az ízlésemet is tükrözik” – mondja Zsófia.
Szerinte egy ház bejárata meghatározó, náluk középre egy impozáns ajtó került, amelyhez látványos
kő lépcsősor vezet. Tágas, átlátható házat szerettek
volna, és azt, hogy bentről a lehető legtöbb látszódjon a kertből, a környező tájból. Ha a három méter
magas bejárati ajtót teljes szélességében kinyitják,
az a nappaliba, majd azon át a szemben húzódó teraszra vezeti a tekintetet. A falak nagy része üvegből
van, a bent és a kint közötti határ így elmosódik.
Az üvegfalak ráadásul teljesen eltolhatók, így a villa
helyiségei közvetlen kapcsolatban állnak a külvilággal. A tulajdonos-tervezők mindvégig a környezet
megóvására törekedtek, napelemek segítségével melegítik a vizet és hűtik-fűtik a házat. A természet
a tetőn is visszaköszön, a hőszigetelésben aktív szerepet játszó növények képében.
Zsófia a munkája és az utazásai során gyűjtött
számos ötletét tudta megvalósítani a villában:
„A hálószobába állított fürdőkád egy lakásban nem
olyan praktikus, de egy nyaralóban, ahol a pihenésé
a főszerep, nagyon kényelmes megoldás. Én terveztem a legtöbb bútort, a felnyitható tetejű, tükrös
író- és fésülködőasztalokat, a fürdőszobai pultokat,
a beépített szekrényeket vagy az étkezőasztalokat.”
A villa tiszta, szögletes formáit jól eltalált színekkel,
lágy textíliákkal tompította – és sikerült is otthonos,
meleg hangulatot varázsolnia a helyiségekbe, mert
ahogy mondja, még akkor is jó itt ébredni, amikor
kint komor az idő. A párnákat, tükröket, kisbútorokat, szőnyegeket ibizai boltokban vásárolták. Több
dekorációs elemet, mint a belső folyosó falát díszítő
lepkeinstalláció vagy a geometrikus formákkal áttört
fémpergola a teraszon, amely minden napszakban
más és más csipkés árnyékot rajzol a padlóra, együtt
tervezett a házaspár. mc

Még az alapozáskor történt, hogy egy sziklafalba botlottak a munkások.
Lehetetlen volt elmozdítani, ezért beépítették a ház alagsorába. Ennek
köszönhetően lett a villa neve The Rock. Az alagsorban amúgy edzőtermet és egy hangszigetelt, multifunkcionális klubhelyiséget találunk
DJ-pulttal, a helyiség kis ablakain át az úszómedence vizét látjuk.
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KÓDOLT DARABOK A Code Ibiza elnevezése

önmagáért beszél: kifi nomult ízléssel összeválogatott tradicionális bútorok, lakberendezési
tárgyak, kényelmes, pasztellszínű ruhák, kiegészítők, bizsuk és szandálok, egyedi, helyi darabok
alkotják a hangulatos üzlet kínálatát. Itt vettem
például a kerti függőágyunkat vagy a tükröt
a hálószobába. (ibzcode.com)

CSALÁDI KANTIN AZ ÖBÖLBEN Különleges

kulináris élmény egy ebéd az El Bigotes (a bajusz)
étteremben. Hosszú bajusza a tulajdonosnak van,
aki teáskannából issza a tengerészek café caletáját: a cukros, brandyvel, fűszerekkel ízesített
forró kávét. Egyféle napi menü készül náluk,
délben és kettőkor, a hely specialitása a frissen
sült hal és a bullit de peix halragu. Az érkezésünk
előtt legalább egy héttel érdemes asztalt foglalni.
A háromfogásos menü ára 25 euró, a Facebookon
találjuk meg őket Chiringuito-El-Bigotes néven.

BAZÁR ÉS BEACHWEAR A

Sluiz concept
store valóságos intézmény, ahová kötelező betérni. Nagy a választék helyi dísztárgyakból,
textíliákból, de vidám dizájnkiegészítők, ruhák
is vannak (sluiz.com). A Tom Tom Ibiza butikban pedig kisszériás strandruhákat, az elegáns
és a laza stílust ötvöző esti öltözékeket árulnak.
(tomtomibiza.com)

IBIZAI FEELING Délkeleten, a Las Salinas sólepár-

lók sóhegyei között vezető úton jutunk el a Cap des
Falco strandjára, az Experimental Beach étteremhez.
A bár előtt terasz, a nyugágyakon elnyúlva és az
148 MARIECLAIRE.HU / 2018. AUGUSZTUS

egyik kiváló koktéljukat kortyolgatva csodálhatjuk az elénk táruló panorámát, majd a naplementét, amely innen igazán lenyűgöző. Strandolás után
szoktunk elugrani ide, lazán, sortban. Kóstoljuk meg
a speciális fehér cava sangriát, amelyet pezsgővel
vagy fehérborral és sok gyümölccsel készítenek. Ha
többen vagyunk, rendelhetünk egy nagy kancsóval
is. Családbarát hely, gyerekeknek is készítenek koktélt. (eccbeach.com)

FOTÓ: BEACHOUSEIBIZA, JOANNAPICHOWIAK, DAVID CORRAL–TOMTOMIBIZA ,OLEOTECA SES ESCOLES, PROFIMEDIA, ANARUIZDEVILLOTA–PACHAIBIZA, MODELL (TOMTOMIBIZA): INGRIDA ANTULYTE

A LEGFINOMABB OLAJ Egy ibizai ismerősöm

mutatta meg a Ses Escoles olívaolaj-üzletet és
éttermet. A rusztikus, mustársárga épület nagy
faajtóival-ablakaival nemigen hívja fel magára
a figyelmet – ezt a címet ismerni kell, ide többnyire a spanyolok járnak. Az étteremben újragondolt
regionális ételeket, a boltban helyi szappant, sót,
ecetet és Ibiza legfi nomabb olaját, a Can Miquel
Guasht találjuk. Azt is megnézhetjük, hogyan
készül az olívaolaj. (canmiquelguasch.com)

HIPPIPIAC A

szombati nap elengedhetetlen
programja a Las Dalias hippipiac meglátogatása San Carlos falu mellett. Jópofa, nyüzsgő hely
étkezdékkel és kávézókkal, hippik és kézművesek
különleges portékáival. Itt szerezhetjük be a helyi
bohém divat alapdarabját, a hosszú, fehér, hímzett adlibet is. A Las Dalias főszezonban hétfőn
és kedden is kinyit, augusztusban vasárnap esténként éjszakai piacként működik. (lasdalias.es)

DISZKÓKLUB A híres ibizai éjszakai élet szino-

nimája a Pacha klub, a sziget legrégebbi, kultikus
diszkója a világ legjobb DJ-ivel (pachaibiza.com).
Én jobban kedvelem a szabadtéri szórakozóhelyeket, mint a közelmúltban nyílt Beachouse-t a
Playa d’en Bossán. Népszerűek náluk a vasárnap
esti partik, fi nomak a koktélok, ízléses a dekoráció. (beachouseibiza.com)

TENGERPARTOK Az 56 strandolásra alkalmas

partszakasz közül biztosan megtaláljuk a nekünk
valót: van homokos, kavicsos, nyugodt, bulizós,
családias, és nincsenek távolságok. A mi kedvencünk a sziklás-kavicsos Sol d’en Serra. Csak
gyalog közelíthető meg, emiatt kevesebben járnak
ide. Felette működik az Amante étterem, teraszán
napozóágyak várják azokat, akik nem szeretnek
a kavicsokon feküdni. (amanteibiza.com)
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