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Obnovené časti secesného zábradlia v interiéri hotela
kuli, spájkovali, pílili a leštili ručne.

Každý kus je originál
Text Beáta Jarošová v spolupráci s Arts & Craft, s. r. o. Foto Ľubo Bechný

Súčasnosť spojená s modernými technológiami tak trochu
kontrastuje s oblasťami, kde akoby zastal čas, kde žiaden
robot nenahradí ľudskú ruku, presné oko a sdrce umelca.
O to väčšmi zvykneme oceniť originál, vyrobený ručne.
V prípade umelecko-remeselného spracovania farebných
kovov a antikoru to platí niekoľkonásobne.

O

bnovu a rekonštrukciu žilinského secesného Hotela Dubná Skala charakterizovala
sympatická snaha investora stavať na tom pôvodnom, vhodne dotvoriť či zladiť stavbu s jej novým
účelom a zároveň rešpektovať aj
jej umelecké kvality. Táto tendencia sa výrazne odrazila i na spolupráci s firmou, ktorá sa zaoberá
umelecko-remeselným spracova-

ním kovov.
Na začiatku bol návrh logotypu hotela. Z viacerých grafických
návrhov od rôznych reklamných
agentúr bol najúspešnejší práve
ten od Arts & Craft.
Označenie hotela na priečelí a nad hlavným vchodom, podobne ako označenie reštaurácie z exteriéru, vytvorili z kazetových mosadzných písmen, ktoré

povrchovo upravovali leštením bez
konzervácie, aby časom získali prirodzenú patinu.
Označenie hotelových izieb a interiérového informačného systému je z lešteneho antikorového
plechu. Typ písma definoval dizajnový manuál, ktorý tiež vypracovala spoločnosť Arts & Craft. Potrebné informácie, resp. čísla, sú
osadené na sklenených tabuľkách z pieskovaného skla, predsadené na antikorových valčekoch
a umiestnené vedľa vstupných
dverí izieb.
Užšia spolupráca sa neskôr rozšírila. Napríklad, dominantný prvok
hotelového interiéru, krásne secesné zábradlie bolo treba „naddĺžiť“ o časti na pristavených poschodiach. „Museli sa repasovať
a vyrobiť nové komponenty interiérového historického zábradlia prechádzajúceho všetkými poschodiami hotela. Vyrobili sme lisova-
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cie nástroje, z ktorých sme potom
vytvorili komponenty na zábradlie.
Nasledovala výroba a montáž zábradlia pred hotelom. Všetko sme
kuli ručne, spájkovali, pílili, leštili –
každý kus je teda ručne vyrobený
originál,“ hovorí Peter Obert, riaditeľ Arts & Craft, s. r. o..
Výrobky Arts & Craft, s. r. o., sú výsledkom skúseností a dlhoročnej
tradície v umelecko-remeselnom
spracovaní farebných kovov a antikoru a uplatňujú sa v rôznych
kultúrno-spoločenských i priemyselných objektoch. Kvalitu každého z týchto originálov zaručuje prvotriedny vstupný materiál a profesionálne spracovanie. Tím odborníkov dokáže nielen poradiť pri
dizajnových návrhoch a technologickom spracovaní, ale aj pretvoriť myšlienku či nápad na hotový
exkluzívny výrobok, ktorý bude zrkadlom vzájomnej spolupráce investora a realizátora. . . .

