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RYTMY
TROPIKÓW

Charakterystyczna aran˝acja dyskoteki idealnie
wprowadza do Êwiata zabawy i muzyki.
AtrakcyjnoÊç klubu podkreÊla tak˝e miejsce,
w jakim si´ znajduje – w samym centrum
Szczecina, w znanym kompleksie Pazim, który
jest wizytówkà miasta.

KULTURA
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aila Club w ostatnim czasie przeszed∏ wielkà metamorfoz´: miejsce strzech i tropików zaj´∏a hipnotyczna
przestrzeƒ i karmazynowa poÊwiata, a ciàgnàce si´ rz´dami tyczki bambusów – intensywne barwy i kszta∏ty. Odwiedzajàcy jednak nadal czuje si´ jak w tropikach, pomimo ˝e
lokal uzyska∏ wiele wspó∏czesnego wyrazu. W aran˝acjach
czuç r´k´ architekt Anny Buczny. W przestrzeni zamkni´tej
Êcianami wyodr´bni∏a ona wiele zau∏ków i zaskakujàcych
kszta∏tów. Ju˝ od momentu wejÊcia do klubu wspinamy si´
po schodach, w´drujàc tropikalnym gàszczem. Im wy˝ej, tym
wi´cej karmazynu, wi´cej fantazji oraz goràcych rytmów. Wystrój lokalu to klimat goràcych mórz tropikalnych, co idealnie
zach´ca do tanecznej zabawy przy egzotycznym drinku. Dyskoteka jest klimatyzowana, posiada te˝ wewn´trzny system
monitoringu, co sprawia, ˝e goÊcie mogà czuç si´ bezpiecznie i swobodnie.

B

PROJEKT
Zale˝a∏o na tym, aby stworzyç nie tylko nowà i estetycznà
przestrzeƒ dla goÊci, ale tak˝e funkcjonalnà dla pracowników.
Obecna aran˝acja lokalu nawiàzuje do wczeÊniejszej stylizacji.
Stali bywalcy Baila Clubu byli bardzo przywiàzani do pierwotnego wystroju, którego g∏ównym motywem by∏y dekoracje bambu-

sowe. Podobnie rzecz si´ mia∏a z logo Baila Clubu prezentujàcego charakterystyczne trzy palmy. Dzia∏ marketingu Spó∏ki Pazim wypracowywa∏ je przez wiele lat, dzi´ki czemu sta∏o si´
powszechnie rozpoznawalne. By∏y to zatem wa˝ne wytyczne,
które ukierunkowa∏y charakter nowego designu klubu – wyjaÊnia architekt Anna Buczny. Uk∏ad funkcjonalny tej charakterystycznej szczeciƒskiej dyskoteki zosta∏ praktycznie zachowany
w ca∏oÊci, gdy˝ bardzo dobrze si´ sprawdzi∏ w latach wczeÊniejszych. Wymaga∏ wi´c tylko drobnych korekt, które do projektu wnieÊli pracownicy dyskoteki. Dzi´ki temu obecnie
dzia∏ajàcy lokal jest przyjazny dla obs∏ugi i bardzo komfortowy
dla goÊci. Ca∏à koncepcj´ wn´trza lokalu dostosowa∏am do odbywajàcych si´ tu cyklicznie dyskotek i eventów. Ka˝da z tych
funkcji mo˝e byç tu ∏atwo zaaran˝owana.

PRZEBIEG PRAC
Prace projektowe nad nowym obliczem Baila Clubu rozpocz´∏y si´ w sierpniu 2007 r., a zakoƒczy∏y w paêdzierniku 2007 r. Prace budowlane ruszy∏y pe∏nà parà w momencie
zakoƒczenia budowy Baltica Wellnes & Spa, która równie˝ mieÊci si´ w tej cz´Êci kompleksu biznesowo-rozrywkowego Pazim. Baila Club zajmuje ok. 550 metrów kwadratowych
powierzchni. Dyskoteka Baila Club od 2002 roku by∏a i jest cz´-

d OÊwietlenie to bardzo wa˝ny element ka˝dego wn´trza. Umieszczone na metalowej konstrukcji
reflektory pot´gujà nastrój s∏onecznych tropików.
a Bambus to g∏ównym element
wystroju lokalu. Zbudowano z niego wszystkie lo˝e oraz bar.
f Motyw charakterystycznych roÊlin
tropikalnych pojawia si´ w ka˝dym
zakàtku klubu.
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Êcià tego obszernego zespo∏u, który pomyÊlany zosta∏ tak, aby
mo˝na by∏o po∏àczyç tu biznes z przyjemnoÊcià. Sprzyja temu
lokalizacja hotelu Radisson SAS, mieszczàcego si´ w kompleksie Pazim. By∏o to wa˝nà wytycznà narzuconà przez inwestora. Podczas prac remontowych nie odnotowaliÊmy
wi´kszych problemów wykonawczych. Sta∏e nadzory autorskie
z mojej strony i wspó∏praca z pracownikami Clubu Baila wyeliminowa∏a wàtpliwoÊci, których cz´sto jest du˝o w trakcie tego
typu robót budowlanych.
Bambus sta∏ si´ wi´c g∏ównym elementem wystroju. Zbudowano z niego wszystkie lo˝e oraz bar. Motyw tej charakterystycznej roÊliny umieszczony zosta∏ równie˝ na fototapecie,
która wype∏nia wi´kszà cz´Êç powierzchni Êcian dyskoteki.
Toalety zosta∏y ca∏kowicie zmodernizowane. Ciekawym
elementem dekoracyjnym sà tu wtràcenia nadrukowanego, kolorowego szk∏a, które bardzo o˝ywia monochromatycznà powierzchni´ kafli Êciennych. Dla optycznego powi´kszenia
i uzyskania ciekawych efektów wprowadzi∏am te˝ wielkoformatowe lustra.

NOWA JAKOÂå
Âwiat∏o jest jednym z wa˝niejszych detali nowej aran˝acji.
èród∏a Êwiat∏a LED zosta∏y umieszczone pod podestami,

na których zbudowane sà lo˝e, akcentujà one równie˝ ciàgi
komunikacyjne. Rozproszone czerwone oÊwietlenie, sàczàce
si´ ze szklanych sufitów lo˝y, tworzy ciep∏y nastrój, sprzyjajàcy dobrej zabawie. Sercem klubu jest bar. Przyciàga on nie tylko ognistym kolorem Êciany, gdzie wyeksponowane zosta∏y
alkohole, ale tak˝e ciekawymi, poszatkowanymi horyzontalnymi wn´kami, pi´knie oÊwietlonymi pó∏kami. Jest to miejsce
ch´tnie odwiedzane podczas dyskotek, a jego funkcjonalnoÊç
staje si´ niezwykle wa˝na dla obs∏ugi klubu.
Forma lo˝y i baru ró˝ni si´ mocno od pierwotnej. Nowe
kszta∏ty zosta∏y uproszczone, wyoblenia ustàpi∏y miejsca liniom
i kàtom prostym. Mi´kkie linie ∏uków tworzà dekoracyjne przejÊcia. Formy te kojarzone sà ze s∏oƒcem, które jest symbolem
radoÊci, ciep∏a i dobrej zabawy, a tej nigdy tu nie brakowa∏o.
Wykoƒczenie powierzchni malarskich zosta∏o zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem. Dolne partie Êcian, czyli te cz´Êci b´dàce najbardziej nara˝one na zniszczenie, pokryte zosta∏y glazurà przypominajàcà rodzaj ska∏y, kamienia. Te i pozosta∏e
materia∏y wykoƒczeniowe, zaplanowane w projekcie, tworzà
charakterystyczny nastrój, który kojarzony jest z atmosferà ciep∏ych, oceanicznych pla˝ pe∏nych kolorowych barów i finezyjnych drinków, z których s∏ynie dyskoteka.
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