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Priestor v priestore



Vzdialenosť
Rozdelenie

Túžba



Dotyk
Splynutie

Emócia



Uzavretý priestor
Koruna stromu
Hľadanie bodu G
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v ateliéri



v ateliéri



Priestor je hra nášho videnia a vnímania.

Interiér je vnútorná časťatohoto priestoru, ktorá nám poskytuje rôzne emócie, 

je to ako obraz, ktorý v nás vyvolá spomienku na jarnú lúku, na krásnu ženu, 

na teplo domova ...

Potešilo by ma, keby naše interiéri vyvolávali vo Vás pozitívne emócie, pocit farby, harmóniu, 

aby ste sa v týchto priestoroch cítili príjemne a radostne ...

Priestor v priestore

Interiér

akad. arch . Jozef Zamboj
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Autobiografia

1960   Narodil sa 24. augusta v Martine
   
Štúdium
1975-1980 Stredná umelecko-priemyselná škola v Košiciach 
   pod vedením profesora Nikolaja Feďkoviča

1982-1988 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
   Ateliér umeleckej architektúry

1982-1984 Ateliér prípravky architektonickej tvorby 
   u profesora Rastislava Janáka

1984-1988 Ateliér architektonickej tvorby II. interiérová tvorba 
   u profesora Vojtecha Vilhana

Profesia
1980-1982 Slovenská televízia v Bratislave  
   Pôsobil ako propagačný grafik

1989-1992 ZUŠ v Skalici  
   Pôsobil pedagogicky vo výtvarnom odbore

1992   Slobodné povolanie
   Interiér - Dizajn - Výtvarná tvorba

   V tomto roku založil firmu so zameraním na interiérovú tvorbu. 
   Firma sa venuje navrhovaniu interiéru spolu s realizáciou na kľúči
   Zameriava sa taktiež na návrhy a realizácie v oblasti nábytkovej tvorby.

2006   Firma otvorila výstavno-firemné priestory - Dom dizajnu v Skalici . 
   Na ploche 200 m2 ponúka interiér, nábytok a dizajn vlastnej produkcie.

1992-2012 Knižná publikácia
   vydanie k 20-temu výročiu firmy a okrúhlemu jubileu autora





Firemna kultura



Interiérová tvorba
Firemná kultúra

Realizácia - 2007
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Interiérová tvorba
Parfuméria

Realizácia - 2006
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Interiérová tvorba
Firemná kultúra

Realizácia - 2007
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Interiérová tvorba
Bratislavská župa
Realizácia - 2006
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Interiérová tvorba
Bratislavská župa
Realizácia - 2006
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Autorský dozor
Jezuitský kostol - Skalica 
Realizácia - 2011











Radnica v Skalici



Slovo autora

Radnica
Ideový zámer

Pôvodne neskororenesančná budova je z prvej tretiny 17. storočia.
Základným princípom riešenia tejto témy bolo vytvoriťa
reprezentačné priestory s výrazom interiéru na obdobie
neskororenesančného štýlu so zakomponovaním nových
technologií pre fungovanie modernej radnice so súčastnými 
požiadavkami zadávateľa.
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu interiérov Radnice .
Interiéri sú riešené v týchto priestoroch :
Kancelária primátora, sekretariát primátora, zástupca primátora,
konšelka, sobášna sieň , chodba so schodiskom, vstupná hala na prízemií
Kancelária prvého styku s verejnosťou, malá zasadačka.
Myslím si , že realizovaná idea od prvej čiarky na čistom papieri 
až po konečnú realizáciu bez kompromisov je pre prácu
architekta veľkým stimulom a nestáva sa často.

Neskororenesančná budova radnice v Skalici
Realizácia interiérov
rok 2010

akad.arch .Jozef Zamboj
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Dom smutku Skalica



Slovo autora

Dom Smútku
Ideový zámer
Miesto-priestor poslednej rozlúčky so živými ...
Náš život je len malá chvíľočka-okamih-slovami klasika...
Je to posledná rozlúčka so zosnulým.
Veľmi pekná téma-je to návrat ku koreňom.

Dispozičné riešenie
Nadväzuje na danný stav a rozširuje ho o ďalšie možnosti ponuky.
Ideový zámer je taktiež zakomponovanie súčastných
technologických-vizuálnych riešení / LCD monitor,počítač,sveteľné efekty.
Vytvorenie priestoru scenografického charakteru.
Atmosféra pokoja, rozlúčky, ticha, smútku...
Prepojenie exteriéru a interiéru-zadná časťa- presklená stena
-Prepojenie života a smrti - symbolika.
Sklenená stena ako tenká niťanašich životov 
- za sklom sú stromy, tráva, ľudia - život,
na konci našich životov je smrťa, ktorá je súčasťou nášho bytia...
Vesmír je priestor poznávania, hľadania, spojenia s bohom...
                                                                  
               akad.arch .Jozef Zamboj

Katafalk
Tvarové riešenie
čistý kubus
/váha,sila,význam/
Dominancia priestoru

Katafalk
Priestor-pieta
Rozlúčka
Podstavec-odstup
od zosnulého
nechaťapokoj pre dušu

Dom smútku v Skalici
Realizácia interiéru
rok 2010

Pohyb

Vírenie
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Zamrznuta ruza
Dnes je to len spomienka
Ostala nadej





Bytova kultura



Bytová kultúra
má svoje špecifiká, je to o komunikácií s klientom.
Vraví sa , že koľko ľudí - toľko chutí a v tejto práci
to platí - ľudia sa Vám otvoria , vnímate ich názory, emócie, túžby ... 
Vravím im, že v dannom priestore budú žiťaa potrebujem
o nich vedieťačo najviac - aké farby majú radi , aké materiály sú im blízke, 
akú hudbu počúvajú, aké majú v živote priority , ako chcú v novom
priestore existovaťa- a iné ...
Koncepciu riešenia priestoru vytváram s prihliadaním na uživateľa/individualitu
a chcem, aby sa ľudia v mojich interiéroch cítili dobre , aby načerpali energiu, 
aby sa tešili domov - do svojho sveta - je to nadstavba k funkcií priestoru, ktorý
je samozrejmosťou . Je to taktiež odpoveď na naše nahánanie sa, na náš hektický život.
Každý nový interiér je nová téma - jedinečnosťa, kreativita, individualita, harmónia, 
poznávanie, učenie sa -  každý z nás má svoju neopakovateľnú osobnosťa 
- fluidum a v tomto je táto práca náročná - pochopenie a zhmotnenie
dávneho sna - Vytvoriťa teplo domova.
Daľší dôležitý prvok je skorý výsledok  od návrhu k realizácií
- v koncepcií , v detaile, v kvalite prevedenia.

                                                              

                                                                                          akad.arch .Jozef Zamboj
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2007
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2007
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2008
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2008
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2010
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2006
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Interiérová tvorba
Bytová kultúra

Realizácia - 2008
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