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RRövidebb ideig korábban is laktak már 
együtt, de alaposabban átgondolva most 
először bútorozott össze a két Tóth test-
vér. Ali, a The Room magazin főszerkesz-
tője és András, a USE Unused tervezőcsa-
pat tagja januárban költözött egy tágas 
hatodik kerületi lakásba. „Mázli volt. Az 
első januári munkanapon láttuk meg a 
lakáshirdetést a neten, aznap megnéztük, 
és kivettük” – meséli Ali. „És a tempó 
ilyen is maradt” – folytatja András. „A 
következő szombat reggel (amikor leesett 
az idei első, de mindjárt félméteres hó) 
megérkeztek a cuccaink, és vasárnap 
estére minden kész, és a helyén is volt.” 
Ali hétfő reggel New Yorkba utazott 
dolgozni, ezért ripsz-ropsz meg kellett 
mindent oldani.

AZ EPRESKERT SZOBRAI
Az ikerpár olyan lakást keresett, ahol 
van két hálószoba, valóban nagy nap-
pali és étkező, és anyagilag sem kell be-
lerokkanniuk a bérlésébe. Azt mesélik, 
ahogy beléptek a lakásba, rögtön tudták, 
hogy ez lesz a tökéletes választás. Mind-
ketten a Deák térnél dolgoznak, innen 
gyorsan odaérnek. „Az már csak hab a 
tortán, hogy az ablakból a kedvencünket, 
a képzőművészeti egyetem szobrokkal 
teli Epreskertjét látjuk” – mondja Ali. „A 
berendezésnél az volt az érdekes, hogy 
hogyan lehet összesakkozni kettőnk tel-
jesen különböző stílusú bútorait, tárgyait. 
András korábbi helyein minimalizmus, 
az enyémekben inkább eklektika ural-
kodott. Végül sikerült úgy elrendezni a 
tulajdonos egy-két itthagyott tárgyát és 
a saját bútorainkat, hogy mindennek lett 
helye, és jó lett az összkép is.

PROFI SZÜRKE
Ali azt mondja, hogy egy szobába lépve 
általában a padlót és a fal színét veszi 
először szemügyre. „Itt a legjobban a hal-
ványszürkére színezett falnak örültünk. 
Önmagában is nagyon szép, és csodálatos 
hátteret ad különböző színes tárgyak-
nak.” Az elmúlt években mindketten 
rengeteget költözködtek. „Ebben a la-
kásban éreztem először azt, hogy tovább 
fogok maradni” – mondja András. Nagy 
társasági életet terveznek, de ennek a sok 
munka miatt még nem jött el az ideje.

A magyar divat-
élet két nagy-
ágyúja közös 

otthonba költö-
zött. Tóth Ali és 
András korábbi 
lakásaik eltérő 
stílusát egyesí-
tették az újban.

EgyESÜlT STíluS PuhA PávA
Fent: elegáns szekreter, tete-
jén afrikai (családi) vadászre-
likviák. Balra a neonfelirattal 
feldobott étkező. Az előző 
oldal képén Tóth Ali és Tóth 
András ül az ablakban, alattuk 
régi gobelinpárna ezüstös 
pávával. Az asztalon divatma-
gazinok és -albumok, köztük a 
The Room is.
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nyugOdT
BAKOK 
Tiszta vonalak, hűvösen 
elegáns felületek és rafinált 
fények a fürdőszobában. Az 
előző oldal képein: a lakás 
(fontos) részletei. A nappali 
fala halványszürke, András 
szerint megnyugtató, mert 
van benne egy kevéske zöld 
is. A falakon a legkedvesebb 
fotók, és a dédnagymama, 
Fischer Annie zongoramű-
vész megsárgult koncert-
plakátja. Mindenütt rend és 
tisztaság, a fiúk a Bak csillag-
jegy szülöttei...
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AndRáS
Mit veszel észre elsőként, ha belépsz egy szobába?
A kilátást.
Tárgyak, amelyek lakasról lakásra veled utaznak?
A könyveim, egy bronz gyík a portói bolhapiacról, nagymamám kalapos doboza, 
egy váza, amit Annától, a húgomtól kaptam, fél kaptafa egy párizsi padlásról...
Kinek a lakására lennél kíváncsi, ha ez valóban bárki lehetne?
David Bowie.
Ha kihúznák az ötöst, hol/hogyan laknál?
Pont ugyanekkora és ugyanígy berendezett lakásban, csak a Central Park mellett.
Min dolgozol, mire készülsz?
A következő nyári USE kollekción dolgozom, és nagyon szeretném, ha idén lenne 
időm nyaralni.

AlI
Az új lakást reggel szereted jobban, délután vagy éjszakat?
Reggel él igazán, ömlik be a fény az ablakokon, éjjel csendes, és nagyon jók a 
fényei, ezeket Andrással együtt találtuk ki.
Kihez mennél el lakásnézőbe, ha ez valóban bárki lehetne?
Raf Simons-hoz, a Dior frissen kinevezett kreatív igazgatójához.
Ha kihúznák az ötöst, hol/hogyan laknál?
Több kisebb lakásom is lenne, Párizsban és New Yorkban, de nem tudnék vissza-
utasítani egy kisebb vízparti nyaralót sem, legyen az bármely tenger partján.
Min dolgozol, mire készülsz?
Milánóba megyek a divathétre, utána talán pár nap pihenés Cinque Terre gyönyö-
rű tájain, a nyár többi része pedig munkából áll.

hálÓK
András egyszer, egy korábbi lakásukban aludt már galérián, ezért nem volt kérdés, 
hogy ezúttal az övé lesz a kényelmes hálószoba (balra). A galériára így esténként Ali 
és Pokémon másznak fel (fent).


