Aj Vy milujete more, slnko a nekonečný pocit šťastia pri plávaní a ponáraní sa
v šírom mori? Milujete vôňu olív, oleandrov, crnog vina a pečených rýb? Už pri
pomyslení na letnú dovolenku ma zaplavia „hormóny šťastia“ ...
Ale nie o tom som chcela dnes. Väčšina z Vás pozná chorvátske more, jeho
krásne zákutia a priezračnú vodu, ale aj jeho nesúrodú architektúru a postrádajúci
urbanizmus. Človek žasne, čo všetko sú ľudia schopní postaviť. Skúste to niekedy
o čosi južnejšie. Čierna Hora.
Počas môjho štúdia v Sarajeve spolužiačky vravievali : „ Crnogorci sú najkrajší
a najlenivejší národ “. Snáď aj vďaka tomu sa tu zachovalo množstvo starých domčekov,
ktoré na rozdiel od tých chorvátskych, sú obývané a živé. Dokonca väčšina nemá
plastové okná ani iné nevkusné vymoženosti (toto slovíčko asi nie je adekvátne) našej
doby. Nájdete tu prehľad architektúry od doby románskej a gotickej až po tú súčasnú.
Tí, ktorí majú aký – taký prehľad si prídu na svoje. Ale odporúčam ísť len po Budvu.
Južnejšie sa už „zalbánieva“ a to je Balkán iného rangu.
Chcela som Vám ukázať, že architektúra so všetkým, čo k nej patrí sa robí nie len
na Západe. Tak prosím – Reštaurácia Prova v Tivate : ... budete ju milovať ...

... pohĺad z nárožia na vonkajšiu terasu reštaurácie orientovanú, ako inak, k moru ...

... pohĺad na terasu orientovanú k promenáde ...

... nájdite u nás investora, ktorý by tento strom nevyťal ... no nemilovali by ste ich?

... architekt sa vyhral aj s detailami ... viem si predstaviť, ako nadávala realizačná firma

... prosím, rozvaľte sa ...

... výhĺad z terás ...

... kto vravel, že stromy nemôžu byť súčasťou interiéru ? ... tak ako medúzové lampy ...

... cíťte sa ako na lodi ... Vaša Prova ...

... tak ako, zamilovali ste sa? Verím, že áno. Strihnite to teda niekedy cez
Sarajevo, Mostar a Počitelj do Čiernej Hory – noc v Sarajeve musí byť súčasťou výletu,
inak to nejde. Aj káva v Mostare a Počitelji musí byť – nezabudnite pri tom zavrieť ústa.
Potom sa pekne spustíte do ústia Neretvy a cez komerčný Dubrovnik sa prehupnete do
Montenegra – krásny a výstižný názov ... Balkán so všetkým, čo k nemu patrí – divoký,
krásny a nezabudnuteľný ... krásny nový rok!

