SÜTÔ KATA
BELSÔÉPÍTÉSZ

Hangsúlyozott geometrikus vonalvezetés jellemzi
a nappali tér kialakítását és berendezését.
A szigorú formákat oldja a sötét színû fa
padlóburkolat természetes melegsége és az
álmennyezet játékossága. A több elembôl álló,
látványos álmennyezet takarja a az oldalfalak régi
holkereit, elrejti a karnist és a süllyesztett
világítótesteknek is helyet ad. A barnásszürke
falak mellé remek választás a barna-fehér
csíkozású függöny, melynek mintája, színvilága –
függôlegesre állítva – a hasonló karakterû,
csíkosra festett falszakaszokon is visszaköszön.
(kanapé: Wittmann, tévéstand, komód, állólámpa:
Ligne Roset, fotel: Flexform, a falon Bakcsy Árpád
Budapestet ábrázoló fotói láthatók)

LÁTVÁNYOS TÉRSZERVEZÉS, MERÉSZ SZÍNEK ÉS KARAKTERES FORMÁK JELLEMZIK SÜTÔ KATA MUNKÁIT. MINDEGYIKBEN VAN VALAMI
KÜLÖNLEGES, MEGLEPÔ, AMITÔL EGY CSAPÁSRA OLYAN „SÜTÔKATÁS” LESZ AZ EGÉSZ. ELSÔRE A LÁTVÁNY FOGJA MEG AZ EMBERT,
AZTÁN KIDERÜL: MINDEN A RENDELTETÉS SZOLGÁLATÁBAN ÁLL.
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Az étkezôasztal csokibarna üveglapja megkettôzi
a teret, fényessége, hûvöse mellett a melegséget
az azonos színû, kárpitozott székek biztosítják a
színes falak között a tetôtéri szerkezet ferde
vonalait a fehérre festett felületek emelik ki
(asztal: Calligaris, lámpa: Castiglioni).

A belsôépítészeti térformákat remekül
kihangsúlyozza a szürke terméskô falburkolat és
az ôzbarna falak váltakozása. Különlegesség a
python mintás, falba süllyesztett kandalló és a
berendezés: a könnyed, formatervezett
pihenôszékek és az L alakú kanapé.
A nappaliból nézve látványelemmé lép elô a
légies szerkezetû lépcsô (kandalló: Palazetti,
kanapé, fotelek: Mimo)

Alkalmazkodó belsôépítészet az enyém –
vallja Sütô Kata. Mindig a megrendelô igényeihez és a tér rendeltetéséhez igazodik,
akár családi otthont, akár irodát, üzletet,
iskolát vagy éppen szépségszalont tervez.
Szívesen engedi érvényesülni az adott
környezetet, helyszínt is.
Gyakran elôfordul, hogy a már kész terveket – megbízójával egyetértésben – kivi-

telezés közben is módosítja, mert a helyszínen új lehetôségeket, új perspektívákat fedez fel.
Minden feladat más, minden megrendelés új kihívást jelent. Sütô Kata csaknem
egy évtizedes belsôépítészi-lakberendezôi
pályafutásának csak ô rá jellemzô sajátosságai, stílusjegyei mégis felfedezhetôk
munkáiban.

Térszerkezetei impozánsak, határozott
vonalvezetésük szigorú mérnöki szemléletre utal. Nem véletlenül: Sütô Kata építészetet tanult a Mûegyetemen. Az építészeti
térben a függôleges és vízszintes vonalak
találkozása vagy az ívek, pillérek, lépcsôfeljárók, illetve a ferde tetôsíkok munkáiban
hangsúlyozottak, így ezeket az építészeti
szerkezeteket látványelemmé lépteti elô.
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Nappali-konyha-étkezô, ahol az egyes zónákat a különbözô falburkolatok
jelölik ki. Egyedi tervezésû a térhatároló konyhapult és az étkezôasztal is

A lakás koncepciója a páratlan kilátást hangsúlyozni már a
megérkezéskor is. A teraszon dedon obeliszk látható.
A hátfalon helyszínre szabott fehér dekorbeton panelek vannak.

A hófehér-barna kontrasztra épülô térben a nôiességet a hatalmas fali dekoráció
és a kristálycsillár képviseli. A tárolórendszer falburkolatnak álcázott
(padlóburkolat: Provenza, kanapé: Arketipo, csillár: Lamurrina)

Az egy légtérben lévô hálóés fürdôszobát térbe állított
gardróbszekrény választja el
egymástól. A bordó falak és
a sötét színû padlóburkolat
bensôségességet árasztanak

Kávébarna csempeburkolat mellett jól érvényesülnek az elegáns,
fehér szaniterek, a tükör felnyíló ajtós tárolókat rejt (mosdó:
Simas, kád: Duravit, csaptelep: Zucchetti)

Mindezt esetenként színekkel, fényekkel
kiemelve, vagy egyszerûen csak a megfelelô szerkezeti elemek – a bejárati ajtó, a
belsô nyílászárók vagy az ülôgarnitúra, pihenôfotel – hangsúlyozázásával. Elsôdleges célja mindig a funkció, az adott tér
praktikus kihasználhatósága, a közlekedôk
logikus kiépítése.
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hetnek, a belsôépítész számára azonban
ezek magától értetôdôek. A tér önmagától
kínál fel bizonyos lehetôségeket, csak fel
kell ôket ismerni – állítja Sütô Kata, aki építészeti tanulmányait követôen az Iparmûvészeti Egyetem belsôépítész szakát végezte el.
A színek meghatározó szerepet játszanak munkáiban.

A kontrasztok vagy éppen a kiegészítô
színek kezelése, a színekkel való játék
mesteri kézre, szemre vall. Ez arról árulkodik, hogy Sütô Kata képzômûvészetet is
tanult. Méghozzá az erre tán legfogékonyabb korban – huszonévesen – és éppen
Franciaországban. Színei bátrak, kifejezôek, az árnyalatok a megszokottnál, a
vártnál mindig kicsit erôteljesebbek.

A munkája során használt anyagok többségében természetes alapúak.
A fém és az üveg eleganciát, modernséget kölcsönöz tereinek, a fa legtöbbször
természetes szépségében érvényesül, de
bátran használja a nyers betont vagy a
minôségi mûanyagot is – mindig a helyén,
mindig valamiféle pluszt kölcsönözve általa
a térnek.

Sütô Kata véleménye szerint minôség
szempontjából – ha választani kell – a költségvetésbôl inkább a beépítésekre, burkolatokra, szaniterekre érdemes többet áldozni, ezek készülnek ugyanis hosszabb
távra. A mobíliák (bútorok, függönyök, szônyegek, lámpák) sokkal könnyebben cserélhetôk, a változó divatot is inkább ezek
képviselik.
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A vízszintes vonalvezetés az egyedi
pulttal leválasztott konyhára is jellemzô.
Figyelmet érdemel a szintén
horizontálisan osztott falburkolat is
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Ez egy fürdôszoba látványterve, amelyet a burkolat méretbeli váltakozása, rakási módja
és az alsó és felsô tárolók ritmusa tesz érdekessé
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A merész élénkzöld falakat
a festmény ihlette. Kedvenc darab
a design ikon ülôbútor:
a fehér Vitra Coconut chair

A fôszereplô a panoráma,
de figyelmet érdemelnek
a Patricia Urquola által tervezett
fotelek, és a horizontálisan
elnyújtott kandalló is

A textilt feltûnôen ritkán használja. Ahol
igen, ott is szinte észrevétlen, használati
tárgyként vagy kontrasztos színfoltként
vonzza a tekintetet. A függöny – mintája révén – olykor az épületszerkezet folytatásának tûnik. Kelmék helyett inkább az anyagok különleges szerkezete érvényesül.
A berendezés alapvetôen modern, sôt
inkább ultramodern. A minimál egyszerû,

letisztult formavilágára épül, de továbbviszi
azt nem ritkán egészen az extravaganciáig.
Sütô Kata szívesen tervez egyedi beépítéseket, bútorokat a tér adta lehetôségek
figyelembevételével, de mellette használja
a kortárs formatervezés legkarekterisztikusabb ikonbútorait. Belsô terei és berendezései így válnak a kiváló használhatóságon
túl különleges látványossággá, egyedivé.

Férjével a közös munka és a házasság
gyakorlatilag egy idôben indult: a cégalapításba az esküvôjük utáni héten vágtak bele. Sütô Kata vezeti a tervezési munkát,
férje, Sütô László pedig a megvalósításért
és a kapcsolattartásért felelôs.
Munkáik nagyobb része összetett tervezési, kivitelezési megbízás, emiatt a feladatok mindig jelen vannak az életükben, a

mindennapjaikban. Mivel együtt élnek és
dolgoznak, munkájuk egy folyamatos, soha véget nem érô tevékenység. Nehéz
meghatározni, mikor kezdôdik és mikor
van vége a munkaidejüknek. Nyaraláskor is
válaszolnak az e-mailekre, a telefonokra.
Ha kell, késô este vagy hajnalban, hétvégén is dolgoznak.
Több olyan munkájuk is van, ahol egy

meglévô, régebbi ingatlanból kell kihozni a
legtöbbet. Természetesen új építésû lakásokon és családi házakon is dolgoznak. A
magánlakások mellett közületi munkáik is
vannak. Nemsokára egy belvárosi szépségszalont fejeznek be, és jelenleg is dolgoznak a Budawest irodaház munkájukon.

SÜTÔ KATA
belsôépítész
Telefon: (30) 901-1367
E-mail: kata@suto.hu

