Ubytovanie
zážitkom
Nad štiavnickou kaviarňou Divná Pani sa možno diviť interiérom galérií
zážitkového bývania s atmosférou štiavnických zlatých čias. Interiéry sú
„strihnuté“ trochu surrealisticky, svetácky a ešte aj bohémsky rozmarmi slohov
z prelomu 19. a 20. storočia, začiatkami moderny, niečo sa tu korenilo orientom,
iné graduje érou starého dobrého rocku, kde-tu sa primiešal industriál...

TEXT MARÍNA UNGEROVÁ FOTO MIRO POCHYBA
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MIXOVANIE
ŠTÝLOV

Kto vystúpi po schodíkoch
domu číslo 8 na ulici Andreja
Kmeťa, ten sa ocitne v inom
svete. Svet nostalgických
spomienok, noblesy a pocit
návratu v čase vtiahne
návštevníka do vstupnej haly
a ďalej do útrob domu.
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„Chceli sme hotel s neopakovateľným
štýlom, pripomienkou starých
dobrých čias, kde v precitnutí môžete
v sebe objaviť desperáda alebo princa,
básnika alebo iného podivína.“
– Ivan Celder, majiteľ

„Prejav našej dôvery v podobe interiérov
zariadených starožitným nábytkom, umeleckými
dielami a kusmi nábytku z počiatkov moderny
si hostia vážia. Pod vplyvom kultivovaného
priestoru sa človek správa inak, prichádza na
lepšie myšlienky. Stáva sa to aj „barbarom“ či
ignorantom krásy. Napokon si to všetko naši
hostia „odnášajú“ ako skúsenosť a zážitok krásna
z pobytu v galériách Divná Pani Luxury Gallery
Rooms,“ hovorí Diana Celderová.
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O

dvtedy, ako mi jedna zo štiavnických pamiatkarok
vyjavila, ako sa väčšina domov od Trojice až po
trotuár stáročiami vrstvila, menila a rozrastala
novými slohmi a ambíciami majiteľov, vnímam
štiavnické domy ako druh stromov. Majú svoje
jadrá – poniektoré zrodené už v románskom
období. Pribúdali im múriská ako letokruhy.
Rástli nadstavbami v zlatých časoch výnosov z baní štiavnického
revíru. Prestavbami sa vetvili hlbšie do nádvorí a poniektoré domy
sa dokonca pyšne rozrástli do námestí. Boli aj také, ktoré mreli
postojačky na ľudský nezáujem alebo preto, že majiteľom vyschli
finančné zdroje. Peňazí na prebudenie k životu potrebuje historický
dom nemálo. Aby sa pamiatkový objekt uchránil od všetkého zlého,
aby sa mu vrátilo aspoň trochu lesku dávnych čias a aby vyhovel
súčasníkom zvyknutým na komfort tepla a kúpeľní, treba kopec času
a trpezlivosti. Kde sú terajší majitelia schopní počas rekonštrukcií
rešpektovať architektonické zvláštnosti domov v ich historickej
rozmanitosti, tam možno nachádzať nové príbehy prestúpené
tajomnom dávnych čias. Za zážitkovými interiérmi, ktorých otvorenie
stihlo tohoročnú letnú sezónu, sme sa vybrali do jedného z domov
na štiavnickom trotuári. Divná Pani Luxury Gallery Rooms dovolí
tým, ktorí chcú viac ako len ubytovanie, nazrieť do svojich interiérov
a vybrať si zážitok z bývania v apartmáne v galerijnom štýle. Na dvoch
poschodiach, v dvoch ramenách jedného z meštianskych palácov
Banskej Štiavnice, priamo nad kaviarňou Divná Pani, sme objavovali
„galérie“ ladené bohémsky, svetácky, romanticky, secesne šarmantne,

s prímesou industriálna, rustikálna, na staromeštiansku nôtu alebo
s istou dávkou humoru a buričstva. V ktoromkoľvek interiéri sa človek
ubytuje, môže si byť istý, že tu nájde originálnu atmosféru, originálne
nábytkové kusy a originály umeleckých diel, ktoré tu s dôverou
k hosťom umiestnili majitelia. „K nám sa chodí za zážitkovým
posedením v kaviarni a rovnako sa rozbieha aj záujem o zážitkové
bývanie v izbách-galériách,“ sprevádza nás priestormi majiteľka
Diana Celderová. „Prelínajú sa tu interiérové štýly s umeleckými
dielami, starožitnosťami, nábytkovými kusmi a bytovými doplnkami
výnimočného dizajnu prvej polovice 20. storočia. Stretli sa tu úsilie
a vkus môj a môjho manžela,“ objasňuje, keď vystupujeme širokým
panským schodiskom. „Aj keď cítim v sebe lyrika a velebím časy svojho
búrlivého štiavnického života, musím prehlásiť, že stále častejšie túžim
po samote a pokojnom živote. Chceli sme hotel s neopakovateľným
štýlom, pripomienkou starých dobrých čias, kde v precitnutí môžete
v sebe objaviť desperáda alebo princa, básnika alebo iného podivína.
Môžete si v duchu zaspievať úryvky piesní rockových idolov, dotknúť
sa krásy sôch, pobudnúť s výnimočnými obrazmi a na niekoľko dní
sa zabývať v spoločnosti starostlivo vyberaného a rozmiestneného
zariadenia. Niektoré galérie prekvapia kompozíciami zo starých
mechanických súčiastok a iných nečakaných artefaktov minulosti
v kombinácii s dielami súčasných výtvarníkov,“ hovorí o svojom
zanietení pri zariaďovaní Ivan Celder. Obaja manželia zdôrazňujú, že
pre hostí je vo vynovených interiéroch dôležité vnímať ducha miesta,
oddýchnuť si od elektronického šumu, zažiť osobitosť galérie, ktorú si
hostia pre svoj pobyt vyberú.
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Čo čaká hostí?
Z Galerie Art Nouveau je pôvabný výhľad
do záhrady na nádvorí, spí sa tu v pôvodnej
secesnej posteli, po knihe možno siahnuť
v štýlovej knižnici, obdivovať sa dá ukážka
historickej kuchyne s tradičnou pecou.
V Galerii de Paris z balkóna možno hľadieť do
záhrady a spať v secesnom lôžku, uvelebiť
sa pri tradičnej peci. Veľké francúzske okno
patrí Galerii Secession, ktorej kraľuje komfort
king-size postele. Loftové spanie v Galerii del
Fabrica sa stalo atrakciou hneď po otvorení
hotela, do menšieho Avantgarde sa vstupuje
ako do bývalého bankového trezora. Z galérií
Art Deco, New Art, Pop Art, Moderna
a Nabis majú hostia výhľad na historické
centrum v časti Trotuár. Hostia sa môžu zžiť
s kultovými kusmi nábytku prvej polovice
20. storočia a tešiť sa štýlovým mixom
interiérov.

Sú tu miesta, kde meštiansky
palác pokojne prijal do
svojich interiérov kus poetiky
z dobrodružstiev písaných Julesom
Vernom; dobrý pozorovateľ si
všimne, že niektoré nábytky vznikli
z komponentov zo starých motorov
alebo šijacích strojov, niekde
stará mechanika zafungovala
ako podnožie, inde slúži ako
konštrukcia nočných stolíkov či
piedestál pod sochu. „Dispozícia
Galerie del Fabrica bola aj pôvodne
členená rovnako, okrem loftového
spania na vyvýšenej plošine.
Oceľové schodiskové rameno
vyrobil remeselník – majster
z nášho regiónu.“
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Rozhovor o podivnostiach a osobitej kráse v Galerii del Fabrica
Vyzerá to tak, že dozrel čas nadviazať na úspech kaviarne
Divná Pani ďalším nápadom. Penzión nad kaviarňou
v historickom centre Štiavnice vyzerá ako dobrá voľba.
Príjemné a originálne ubytovanie pre hostí, ktorí už dávnejšie
hľadali izby v duchu kaviarne Divná Pani, sme nekoncipovali ako
penzión a ani ako hotel. Štýlom a funkčnosťou sme už dlho zamýšľali
vybudovať komfort päťhviezdičkového hotela, no najmä navodiť
pritom atmosféru osobitých interiérov. Stretá sa tu genius loci Banskej
Štiavnice s vplyvmi a štýlmi nám blízkymi. Sami sme na svojich
cestách po svete zažili pohodlie a náladu špičkových butik hotelíkov.
U nás sme ubytovanie tvorili na svoj spôsob. Jednotlivé priestory sú
galériami zážitkov. Kto u nás býva, spí a sníva, ten sa ocitne v galérii
krásy, umenia, dotýka sa reálne a pocitovo križovatiek viacerých
štýlov a období. Podľa svojej osobnosti tu nájde vlastný rozmer, objaví
skryté asociácie, paralely. Zaradiť sa do kategórie klasického hotela by
pre nás znamenalo odkloniť sa od konceptu nami vysnívaného butik
ubytovania v súkromí. Súkromie tu svojim hosťom doprajeme vrátane
nebývalých zážitkov a pocitov, ktoré si môžu odniesť len zo Štiavnice,
z trotuáru, z nášho domu a galérie.
Na Slovensku teda nejestvuje kategória kvalitného
zážitkového butik hotela... Takéto ubytovanie nie je kategóriou
obchodnou, ale podobne ako v našich desiatich originálnych galériách,
pocit hostí z atmosféry sám o sebe vytvára kategóriu ubytovania.
Tí, ktorí k nám prichádzajú, sú lovci zážitkov, ktorí túžia prebývať
v domoch plných histórie, povestných svojou špecifickou atmosférou,
trochu šokujúcich a možno aj provokujúcich nedopovedaným,
skrytým.
V interiéroch vidno štylizáciu, kompozície štýlových
mixov... Nájde sa tu aj niečo z pôvodného zariadenia? Skoro
nič pôvodné sa nezachovalo. Aj secesné štuky v galériách Secession,
Art Nouveau či de Paris sme dali nanovo vyrobiť, niekde sú osadené
zárubne či dvierka privezené z Indie, inde pribúdal nábytok a obrazy
podľa atmosféry miestností, svetla v izbách, prvého kusa, ktorý sme
tam umiestnili. Časti zariadenia pochádzajúce zo starej Indie máme
od obchodníka zo Senca. V iných budovách, ktoré ešte len čakali na
rekonštrukciu, sme provizórne skladovali vzácne úlovky z našich
výjazdov za starožitnosťami alebo zaujímavými nábytkovými kusmi
minulého storočia. Najviac ich bolo v budove naproti Divnej Panej.
Ten dom sme nadobudli v čase, keď už bol staticky v dezolátnom
stave. Dlhé roky pamiatkovú budovu držali pokope oceľové klieštiny
a ťahadlá. Jej rekonštrukciou vzniklo 26 bytov. Manžel za záchranu
národného kultúrneho dedičstva získal Cenu UNESCO. O vtedy
uskladnených nábytkoch a interiérových doplnkoch sme ani netušili,
že nimi ožijú priestory Divná Pani Luxury Gallery Rooms.

strop, vtedy sa odhalila pôvodná svetlá výška miestnosti a stropná
maľovka s dobovým dekorom. V tejto a aj v Galerii del Fabrica sme
v miestnej dielni nechali zhotoviť industriálne schody. Plastiky-čriepky
Vlada Oravca, ktoré sám umelec nepoužil vo svojich dielach, spojil
môj manžel s rúrkami, tlakomermi, starou kovovou mechanikou do
nového celku. Vždy, keď niečo podobné vytvára, tak si všetky prvky
rozloží v dielni u kováča a nechá zvariť. Napríklad aj do dekoračného
kovaného kozuba v štýle art deco zakomponoval grafiku od Mily
Oravcovej a pridal dobové plakety. Ivan si dokáže vizualizovať časť
interiéru alebo budúcej plastiky a nechá ich remeselníkom pospájať
do nečakaných a pôsobivých celkov. V zahraničí sme odpozorovali
vedenie elektrických rozvodov v medených rúrkach, čo pripomína
starý fabrický štýl. Iné nápady nám vyplynuli zo situácie a z toho,
čo sme postupne zbierali. Snažili sme sa o štýlovú rozmanitosť
a originalitu podobnú tomu, čo už hostia poznali dole v našej kaviarni.
V čom ste sa s manželom pri zariaďovaní zhodli a čo si
každý z vás presadil po svojom? Dbala som skôr na funkčnosť,
rozmýšľala, kde umiestniť minibar, kam so zásuvkami, ako vyriešiť
šatníky, kúpeľne. Vybrala som kvalitné matrace, textílie, posteľnú
bielizeň ušitú z atlasu, vankúše a paplóny z hebkého bavlneného
saténu. Všetko sa klinicky testovalo v Národnom ústave detskej
tuberkulózy a respiračných chorôb v Nízkych Tatrách. Ivana viedla
skôr invencia, štýlotvornosť. Nemohla tu vzniknúť galéria zážitkov
a vnemov bez toho, aby sa tu dalo pohodlne spať, sprchovať, odložiť si
veci. Keď s niekým žijete viac ako dvadsať rokov, tak ako ja so svojím
manželom, zladíte sa aj v tom, ako dať dokopy funkčný a pritom
osobitý interiér. Hádame sa konštruktívne. Nábytok sme obmieňali,
skúšali, do ktorej galérie lepšie zapasuje, s čím sa zladí, kde bude
nielen pôsobivý, ale aj funkčný. Citáty na stropoch a stenách sú naše
obľúbené, spájajú sa s niektorými našimi životnými situáciami. Mnoho
ľudí dnes vníma text ako dekoráciu, uniká im obsah – priniesla to
doba. Bude zaujímavé, koľko ľudí si citát prečíta, ako si zapamätajú
interiér. Každá galéria vyvoláva emóciu, vzbudzuje osobité vnemy
vďaka kompozíciam zariadenia s umeleckými dielami. Možno sa nájdu
aj takí, ktorí už za zážitkami nebudú musieť toľko kráčať mestom.
Nadostač sa nasýtia Štiavnicou u nás. Nečaká tu na nikoho obrazovka
televízora, neruší elektronika, tu človeka tíši sama atmosféra.

Čo sa dialo počas rekonštrukcie? Niečo sa dostavalo, búralo,
iné zachraňovalo. Keď sme kupovali budovu, bol v nej bankový
trezor z roku 1920, ku ktorému existovali voľakedy špeciálne kľúče
a planžety. Tie sa dávnejšie stratili. Ani vo Viedni sme nevedeli zohnať
špecialistu, ktorý by trezor otvoril. Napokon sa po týždni chlapi cez
pancier prevŕtali. Dostať sa dovnútra cez dve vrstvy ocele, medzi
ktorými bol navŕšený piesok a tehly, nebola žiadna maličkosť. Až
zvnútra sa podarilo trezor otvoriť. Mechanika sa poddala a teraz je za
ťažkými, trvalo otvorenými dverami jedna z kúpeľní, a hneď pri vstupe
do trezoru vznikol zaujímavý šatník. Keď robotníci odstránili oceľový
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» Štiavnický výtvarník Vlado
Oravec poskytol Celderovcom
fragmenty svojej keramiky a Ivan
im dal možnosť poeticky zapôsobiť
v spojení s drsnou krásou starých
kovových, mechanických artefaktov.
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Zariaďovalo sa starožitnosťami z trhov na Ecseri bolhapiac za Budapešťou. Tie pôvodné
nábytky zväčša odvial čas a odniesla chamtivosť alebo necitlivosť 90. rokov minulého storočia.
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