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nterjero dizaineris Andrés Escobaras kartu 
su savo kūrybine grupe „Escobar Design by 
Lemay“ sukūrė naują viešbučio „Holiday Inn“ 
dizaino platformą Niujorke (JAV), Bruklino 
rajone, Schermerhorn gatvėje 300.

Neseniai duris atvėrusiame 14-os aukštų stiklo ir 
plytų pastate įrengti 245 svečių kambariai. Rafinuotas ir 
estetiškas statinio dizainas kviečia lankytojus įgyti visiškai 
naujos poilsio ir svetingumo patirties.

Viešbučių grupė „InterContinental Hotels Group 
(IHG)“, valdoma „NY Hotel Management“ administraci-
jos, įsikūrusi netoli daugiafunkcio paslaugų komplekso 
„Barclays Center“, karinio jūrų laivyno „Brooklyn Navy 

Yard“ bei karjeros ir technologijų centro „Metro Tech“. 
Pasirinkta vieta byloja, jog viešbučio svečiais tampa verslo 
atstovai, technologijų specialistai, dažnai keliaujantys 
užsieniečiai. Žinoma, apsilanko ir įžymybės. 

„Norėjome, kad mūsų svečiai būtų sužavėti šia erdve: 
vos tik įžengę pajustų spindulingą, kerinčią ir svetingą 
atmosferą. Pasirinktas dizainas turėjo atspindėti nuolat 
kintančią šios miesto dalies transformaciją“, – teigia A. 
Escobaras, kalbėdamas apie viešbučio dizaino koncepciją.

Akivaizdu, jog renkantis interjero viziją, didelis dėme-
sys buvo skirtas prabangos keliamam spindesiui, žėrin-
čioms detalėms, įspūdingiems erdvės akcentams. Atsi-
žvelgiant į lankytojų profilį, buvo pasirinkta rafinuota 
medžiagų apdaila. 

Vieta: BRUKLINAS (BROOKLYN), JAV
Įgyvendinta: 2016 M.
Plotas: 245 KAMBARIŲ VIEŠBUTIS (232 M²)
Interjero dizaineris: ANDRÉS ESCOBARAS, „ESCOBAR DESIGN BY LEMAY“
Tekstas: JULIJOS BELICKIENĖS

Interjero  
kristalu 
spindesys
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Vestibiulis lankytojus pasitinka natūralia riešutme-
džio sienų apdaila ir kvarcinėmis „Macchiato quartz“ 
grindimis. Priimamojo erdvę puošia dekoratyvinė, 
apšviečiama, chromo ir metalo grotelių sienelė, fra-
gmentiškai atsikartojanti liftuose. Įspūdingu pasikarto-
jančiu vestibiulio akcentu tampa pagal specialų užsa-
kymą pagaminti masyvūs, krištoliniai, prizmės formos 
sietynai, visomis kryptimis laužiantys šviesą ir į erdvę 
paskleidžiantys žėrintį kristalų mirgėjimą. Toks kabi-
namųjų sietynų akcentas ypač sustiprino prabangos ir 
trokštamo glamūrinio stiliaus įspūdį.

Dar vienas maloniai stebinantis dizaino elementas – 
žaliuojanti oranžerija, įsiliejanti į atriumą ir lankytojams 
dovanojanti gamtos apgaubtą poilsio kampelį. 

Atriume sklinda natūrali dienos šviesa, vietomis pri-
dengta apsauginėmis draperijomis: erdvėje blyksi švel-
nūs, ramūs šešėliai, organiškai krentantys pro stiklines 
lubas.

Atsipalaiduoti ir pailsėti viešbučio svečius kviečia pui-
kiai įrengta treniruoklių salė ir žydrojo baseino zona su 
dekoratyviniais vandens kriokliais bei stikline lubų sienos 
pertvara.

„Holiday Inn“ pastatas centrinėje Bruklino dalyje – 
vienas iš penkių šiuo metu vykdomų „Escobar Design 
by Lemay“ architektūrinių projektų Niujorke, skirtų 
svetingumui viešbučiuose puoselėti. Kūrėjų komanda 
šiuo metu kuria ir kelis kitus panašaus profilio projek-
tus, tokius kaip: „Hudson Yards“ viešbutis Manhatane 
(Manhattan), „Marriott Courtyard“, ALOFT viešbučio 
projektai, „AC Hotel by Marriott“ Kvinso dalyje (Queens), 
„ALOFT & Element Hotel“ viešbutis Džono F. Kenedžio 
tarptautiniame oro uoste (JFK Airport) ir daugelis kitų 
viešbučių interjero projektų žymiuose Niujorko vieto-
vėse, kaip antai „Greenwich Village“, „Times Square“, 
„Midtown“ ir kt.

Pasaulyje žinomas interjero dizaineris Andrés Esco-
baras yra „Andrés Escobar & Associates“ įkūrėjas ir 
partneris nuo 1989 m. Šiuo metu jis bendradarbiauja 
su „Escobar Design by Lemay“. Kūrybinė komanda dau-

giausia užsiima prabangių, pasaulinio garso projektų 
įgyvendinimu, gyvenamosios bei komercinės paskirties 
interjerų dizainu. Pagrindinės vietos: Niujorkas (JAV), 
Monrealis (Kanada), Vidurinių Rytų regionas. Puikią 
pasaulinę reputaciją padėjo užsitarnauti charakteringi ir 
šiuolaikiniai interjerų projektai urbanistinėse vietovėse, 
viešbučiuose, pasaulinės klasės restoranuose, taip pat 
prabangiuose gyvenamosios paskirties apartamentuose, 
parduotuvėse. 

Kartu dirbančios plataus profilio architektūrinių pro-
jektų įmonės „Andrés Escobar & Associates“, „Lemay“, 
„Escobar Design by Lemay“ užima tam tikrą architektū-
rinių projektų segmentą rinkoje ir pelno tarptautinį pri-
pažinimą.

1957 m. įkurta architektūrines paslaugas teikianti 
firma „Lemay“ šiuo metu yra viena pirmaujančių Kana-
dos kompleksinio dizaino paslaugų įmonių. Ji rengia 
architektūros, urbanistinio bei interjero dizaino, lan-
dšafto, inžinerinius projektus. 

„Lemay“ tarp geriausiųjų pasaulinės architektūros 
biurų „World Architecture (WA)“ užima 79-ą vietą, yra 
pelniusi daugiau nei 300 įvairių kūrybiškumo bei dizaino 
apdovanojimų Kanadoje ir įkūrusi 10 architektūrinių 
biurų įvairiose pasaulio šalyse.
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