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projekty & realizacerodinný dům a obchod

Na předměstí Melbourne byla koncem minulého roku dokončena 
pozoruhodná stavba rodinného domu Betonový měsíc (Concrete 
Moon House) od italského architekta Antonina Cardilla. Stejný 
autor je pak tvůrcem luxusního obchodu s pánskou obuví a doplňky 
Sergio Rossi, otevřeného letos v dubnu během milánského 
veletrhu nábytku a designu Salone del Mobile 2010.

Stejnost a jinakost 
podle Antonina Cardilla

připravila: Lucie Červená / obrazová dokumentace: archiv A. Cardilla
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shromáždím množství potřebných informací. Od 

historie a zeměpisného ukotvení místa po jeho 

hudební, kinematografickou a literární charak-

teristiku. Každá maličkost je pro mě zajímavá.“ 

Architekt dále vysvětluje: „Tvůrčí proces chápu 

jako holistický – v jeho rámci nacházejí zdánli-

vě nesourodé prvky nepředvídanou souvislost 

a splynutí.“

inspirace římskou 
architekturou
Cardillo nemá v oblibě výstřední materiály – své 

budovy staví z betonu, dřeva a travertinu. „Jsou 

to tradiční materiály odvozené ze stavebního 

stylu starých Římanů. V současné architektuře 

se často maskuje nedostatek nápadu použitím 

ohromujících materiálů. Dnešní architektura mě 

Autor Betonového měsíce se cítí být nejen 

architektem, ale zároveň i básníkem. Svým 

dílem se totiž snaží naplnit ta nejskrytější, 

mnohdy až iracionální přání svých klientů. Vzpo-

meňme v této souvislosti na jeho projekt v blíz-

kosti Barcelony – Dům plný křivek (House of Con-

vexities), jehož výraznou inspirací bylo španělské 

taneční umění flamenco. V časopise Projekt byl 

publikován v květnu 2009. 

obrácený kýl 
či betonový měsíc
V případě melbournské stavby jde o rodinný 

dům skládající se ze dvou částí – z veřejné, jež 

vypadá jako obrácený kýl lodi či betonový měsíc,  

a soukromé, dlouhé úzké budovy umístěné na-

příč obdélníkovým pozemkem. Na fotografiích 

jde o levý geometrický útvar a k němu přilehlý 

dlouhý úzký objekt. 

Antonino Cardillo zde tematicky akcentuje „stej-

nost a jinakost“, tedy to, jak spolu obě části 

domu, oba útvary kontrastují, ale zároveň jak se 

doplňují. Odlišné věci v sobě podle architekta ob-

sahují vždy též něco sjednocujícího, i když tuto 

skutečnost rozpoznáme často až po velmi prac-

ném hledání. Dvě části melbournského domu 

spolu vedou dialog a lze v nich poznat společný 

základ. V jedné části tak najdeme, navzdory zdán-

livé odlišnosti, prvek typický pro druhou část. 

osobní prožitek
„Architektura pro mě není přímočarý proces pro-

vedení návrhu na základě požadavků klienta,“ 

říká Cardillo. „Musí jít o velmi osobní prožitek, 

proto musím nejprve vstřebat a prostudovat 

vzhled a atmosféru místa. Začínám tím, že si 

1  Betonový měsíc  
na předměstí  

Melbourne
2  Barevné efekty 

červánků umocňují 
krásu budovy

3  Pohled zezadu
4  Pohled z boku

5  Prostorná veřejná 
část domu vlevo, 

podlouhlá soukromá 
část vpravo

6  Črta se směsí vlivů  
starobylé architektury 

evropské i současné 
australské
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nezajímá,“ říká architekt. „Fascinuje mě archi-

tektura stará, kterou nemůžeme zcela pochopit 

a podněcuje tak naši představivost.“

Moderní Betonový měsíc je postaven na téměř 

800 m². Zdi domu jsou naprosto holé, bez jaké-

hokoli typu dekorace. Vnitřní prostor „obývacího 

pokoje“ je obrovský. Inspirace římskou architek-

turou, ať již díky své monolitičnosti či oblým tva-

rům, je u stavby zřejmá.

7  Inspirace římským stavitelstvím...
8  ...přesto moderní vzhled

9  Půdorys domu
10  Velké a holé prostory 

veřejné části domu  
(pohled shora)

rD Betonový měsíc 
v melBourne
Autor: Antonino Cardillo
Plocha pozemku: 791 m²
Celková zastavěná plocha: 580 m²
Suterénní část domu: cca 200 m²
Počet pater: 2 + suterén
Dokončení realizace: listopad 2009
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jící kinematografický záznam či divadelní kulisy. 

V rovných liniích pak zaznamenáme vliv moder-

nistických dominant Milána, jako je například obří 

Velasca Tower či Gio Ponti Tower. Inspirační prvky 

však Cardillo nalezl i v protilehlém středověkém 

kostele, v secesních dekorativních předmětech 

nedalekého paláce a v neposlední řadě i v původ-

ním interiéru obchodu z 80. let. 

Modely letošní kolekce klasických pánských bot 

s pružnými podrážkami a lesklým povrchem jsou 

umístěny na vysokých dřevěných podstavcích. 

Spočívají na soklech, jako by šlo o vystavené vzác-

né plastiky či jiné umělecké artefakty. Geometric-

ky přesné linie interiéru jsou zjemněny dlouhými 

sametovými závěsy.

obchod sergio rossi
V průběhu letošního mezinárodního veletrhu 

nábytku a designu Salone del Mobile 2010 byl 

v italském Miláně otevřen dočasný obchod s pán-

skou obuví Sergio Rossi. Jak už bylo uvedeno, au-

torem tohoto velmi čistého, vytříbeného interiéru 

je opět Cardillo. Svým uspořádáním evokuje inte-

riér katedrálu, nicméně jde o hold současnému 

modernímu muži (nosícímu značku Sergio Rossi), 

tedy nezávislému a přitažlivému, jenž se nachází 

v neustálém procesu hledání a objevování.

umělecké dílo 
ze dřeva a sametu
Zvenčí není do obchodu příliš vidět, návštěvník 

tedy nepřijde při vstupu do prodejny o 60 m² 

o moment překvapení – v tmavém prostoru pů-

vodního obchodu objevíme interiér připomína-

interiér oBchoDu 
s pánskou oBuví 
sergio rossi v miláně
Autor: Antonino Cardillo
Plocha interiéru: 60 m²
Otevření obchodu: 14. dubna 2010
Doba fungování obchodu: 2 roky

11  Gotické zákoutí 
v moderní perspektivě
12  Dočasný obchod je  
na místě stálé prodejny
13  Takto bude obchod 
vypadat po dvě sezony
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www.antoninocardillo.com

antonino cardillo
(*1975 na Sicílii)

Ateliér Antonina Cardilla (Antonino Cardillo 
Architect) byl v roce 2009 označen prestižním 
časopisem Wallpaper* za jedno z třiceti nejlepších 
mladých architektonických studií na světě.  
A. Cardillo vystudoval architekturu na palermské 
univerzitě, od roku 2004 pracuje ve vlastním 
ateliéru v Římě. Mezinárodní uznání si získal 
především za originální tvar svých staveb 
a inteligentní použití přírodních materiálů. 
Charakteristickým prvkem Cardillových staveb je 
jejich interakce s přírodními živly. Tato interakce je 
pro architekta důležitější než nábytek použitý při 
vybavování objektů. 
Velkou inspiraci pro architekta představuje 
především slunce a hudba, hudbu považuje za 
„dvojče“ architektury. Dalším inspiračním zdrojem 
je pro Cardilla historie.

Sergio Rossi se sice více soustředí na dámské 

módní trendy, ale i výběr exkluzivní pánské obuvi 

není zanedbatelný. „Interiér dočasného obchodu 

vyjadřuje zanícení a oddanost, s jakou přistupuje-

me k našim pánským zákazníkům,“ říká France-

sco Russo, kreativní ředitel firmy. 

Obchod bude v zobrazené podobě otevřen dva 

roky v rámci celosvětové reklamní  

kampaně firmy Sergio Rossi.

14, 15  Interiér působí 
jako divadelní kulisy

16  Průhled obchodem  
na milánskou ulici

17  Vysoké podstavce 
zdůrazňují 

exkluzivitu obuvi
18  Návrh interiéru
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