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LETNÉ BLUES
CASCAIS: ARCHITEKTÚRA LETOVÍSK VSTUPUJE DO SPOMIENOK 

«POHûADNICOVÝMI» OBRAZMI BEZSTAROSTNOSTI
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Pred slávnostným otvorením hotela Albatroz v štyridsiatych 
rokoch minulého storoêia to bola súkromná rezidencia. 

Po aktuálnej renovácii má táto «veüká dáma portugalského 
pobrežia» ambíciu vrátiČ miestu zašlú slávu zlatých êias Estorilu.

Text: Karolína KašpaĆíková; Foto: Francisco Almeida Dias
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N A  C E S T Á C H

Letné blues
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úêasná doba vytvorila nekoneê-
né príležitosti realizovaČ pro-
jekty v štýle «z núdze cnosČ». 
PrehrabaČ staré knihy hostí 
a inšpirovaČ sa zápiskami náv-

števníkov z celého sveta sa rozhodli aj na riviére 
v Cascais. Veó êo so starnúcim zatvoreným hote-
lom v objatí dvoch pláží, ak niet toho, kto by ho 
poctil svojou prítomnosČou? A tak sa tím nad-
šencov z Viterbo Interior Design smelo mohol 
pustiČ do oživovania jeho genia loci.

Okrem lancastrovského rodinného erbu hneó 
pri vstupe do hotela zostali zachované obrazy 
vo vstupnej hale, dlaždice zo 17. a 18. storoêia 

korešpondujúce s erbom, ruêne vyrezávané zá-
bradlie a pôvodný strop v prvom podlaží. Sta-
rostlivo vybrané detaily utvorili nosný rámec ob-
noveného portugalského ducha. Rovnako ako 
v každom projekte, aj tu si dizajnéri z Viterbo po-
trpeli na prvotriedne majstrovské remeslo, vóaka 
ktorému si návštevníci môžu vychutnaČ sofistiko-
vaný a nadêasový zážitok z umeleckých inštalá-
cií súêasných renomovaných i mladých tvorcov.
Chodby hotela lemujú ruêne kreslené nástenné 
maüby paliem ako symbolu tunajšej oblasti od do-
máceho grafiti umelca menom Smile, ktorý je síce 
známy exteriérovými prácami, ale takejto výzve 
neodolal. Impozantná tapiséria na schodoch po-
chádza od tvorkyne makramé Diany Cunhovej.

S
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GRACINHA VITERBO, DIZAJNÉRKA: «Naším zámerom 
bolo rešpektovaČ emblematický ráz hotela a v jeho 
interiéroch navodiČ pocit nadêasovosti. Má to však 
byČ nadêasovosČ s iskrou súêasnosti: kde-tu som umiestnila 
moderné motívy súêasného dizajnu.»
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Grand Hotel ALBATROZ – Cascais
Rua Frederico Arouca 100, Cascais 2750-353, Portugalsko

thealbatrozcollection.com
Redizajn: Gracinha Viterbo, Viterbo Interior Design, 

viterbointeriordesign.com
Realizácia: 2021
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Výber látok prevažne domácej produkcie, ruêné 
vyšívanie, prírodné posteüné obleêenie s drobný-
mi detailmi i na záclonách vzdávajú hold pocti-
vému portugalskému kumštu a zruênosti. Všetok 
nábytok a textílie vyrobili na zákazku v špeciali-
zovanom ateliéri štúdia, vrátane ruêne vyšívaných 
stoliêiek v hlavnej miestnosti a lámp v salóniku. 
V bare možno obdivovaČ oslavu tradiênej portu-
galskej bravúry na zrkadlách s prúteným opleta-
ním a mozaikových stolných tabuliach z azulejos.

Štúdio pod vedením Gracinhy Viterbo stvorilo 
prostredie oslavujúce bohatú históriu hotela, kde 
viac ako polstoroêie pobývali renomovaní umelci, 
hollywoodski herci, ba utiekali sa sem aj veükí po-
litici. Inšpirované nekoneênou paletou modrých 
odtieĀov šíreho oceánu spojilo klasický taliansky 
štýl so sviežim portugalským espritom.

Viterbo Interior Design je architektonické, dizaj-
nové a interiérové štúdio zameriavajúce sa na rezi-
denêné a pohostinské projekty. ZahĄĀa 25 majstrov 
remeselníkov, dizajnérov, návrhárov interiérov, pro-
jektových manažérov. SúêasČou štúdia je aj špecia-
lizovaný êalúnnický ateliér, ktorý vyrába pohovky, 
záclony, vankúše, prikrývky a kreslá na mieru od 
najlepších portugalských remeselníkov. Multita-
lentovaná skupina êasto spolupracuje s umelecký-
mi rezbármi, kováêmi a maliarmi.

Gracinha Viterbo ako kreatívna riaditeüka, ktorá 
kráêa v šüapajach svojej mamy Graçe, tvorí nena-
podobiteüné interiéry odrážajúce príbehy, zážitky 
a spomienky, rovnako jedineêné ako jej klienti. Za-
kladá si predovšetkým na know-how a zachovaní 
poctivého remesla. Z jej dielne pochádza množstvo 
medzinárodných projektov, okrem iného aj ocene-
né päČhviezdiêkové a butikové hotely. Do každej 
výzvy sa vrhá s maximálnou dávkou nadšenia a od-
hodlania. Svoj tím profesionálov starostlivo zosta-
vuje z rôznych národností tak, aby sa navzájom do-
púĀali a inšpirovali. Ĥ
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