
Júl 2016  56                Júl 2016 57

Exkluzívne

DolcevitaTíto Taliani žijúci na Slovensku 
vám prezradia, v čom spočíva 
tajomstvo ozajstného dolce vita.

Keď vkročíte do  záhrady reštaurácie v  bra-
tislavskej mestskej časti Rusovce, okamžite 
pocítite, ako z vás opadá napätie. Jedinečnú 
atmosféru krásneho prostredia a  ešte lepšej 
kuchyne má na svedomí majiteľ Mirko, kto-
rý pochádza z medzinárodnej rodiny – kým 
otec je Talian, mama je Slovenka. A pohodu 
dokáže ako šibnutím magického prútika pre-
niesť aj na svojich hostí. „Slováci a Taliani sú si 
veľmi podobní, no možno práve Taliani vedia 
riešiť problémy inak a ľahšie ich hodia za hla-
vu,“ vysvetľuje večne pozitívne naladený Mir-
ko. Vo svojej reštaurácii ponúka to najlepšie 
zo slnečného Talianska – od domácej burraty 
cez prvotriedne ručne vyrobené cestoviny až 
po  ľahké polievky a  sladké dezerty. K  jedlu 
má rovnaký vzťah ako jeho predkovia. Je pre 
neho mimoriadne dôležité. „Kultúra stolova-
nia s  rodinou má v  Taliansku hlbokú tradí-
ciu a  dodržiava sa dodnes. Spoločné večere 
či nedeľné obedy sú výborná príležitosť, keď 
máme konečne šancu spolu sa porozprávať, 
oddýchnuť si a užiť si rodinnú pohodu. Na-
vzájom si pomáhame, ako sa dá, a  o  to sil-
nejšie je potom to puto,“ vysvetľuje a dodáva, 
že ak chce človek mať úspešnú reštauráciu, 
musí do nej dať svoju dušu. „Aj preto môžem 
povedať, že mám dovolenku celý rok, hoci 
som v reštaurácii denne. Milujem svoju prácu 
a keď vidím na hosťoch, ako im chutí, je to 
pre mňa najväčšia satisfakcia.“

MirkoBerrettini
MAJITEĽ TALIANSKEJ RODINNEJ 
REŠTAURÁCIE ANTICA TOSCANA

Rodák zo Sicílie žije na Slovensku už päť rokov 
a zo všetkých svetových metropol, v ktorých 
pracoval, si vybral práve Bratislavu. Môže za 
to láska. „Život sú kompromisy. Stretol som 
svojho manžela, ktorý je Slovák, a bez váha-
nia som sa  za ním presťahoval. Možno aj pre-
to, že som tu našiel pokoj a relax, ktorý som 
potreboval,“ vysvetľuje Gianpiero, ktorý pra-
cuje v módnom biznise a na Slovensku má na 
starosti vizuálnu stránku bratislavskej pre-
dajne Luxury. Na svojej kariére už roky tvrdo 
drie a pracoval pre značky Armani, Versace či 
Calvin Klein. Je vyštudovaný architekt a pre 
sláve módne domy navrhoval vizuál predajní, 
dizajnoval výklady a riešil všetko, čo vás na 
prvý pohľad upúta, keď vstúpite do luxusnej 
predajne. Gianpiero však priznáva, že móda 
u neho nebola vždy na prvom mieste. „Prá-
ve u  Versaceho som nepracoval vo svojom 
odbore, ale dostal som šancu robiť osobné-
ho asistenta Donatelly Versace. Mal som na 
starosti všetky jej pracovné stretnutia, telefo-
náty, bol som jej vždy poruke. S Donatellou 
som cestoval po celom svete a  trávil s ňou 
takmer všetok čas,“ opisuje svoje pracovné 
nasadenie. Možno by ste neverili, ale práve 
kvôli láske k Slovákovi dal slávnej návrhárke 
kopačky a presťahoval sa do malej Bratislavy. 
Na striedačku však žije aj na Sicílii. V dome, 
ktorý si postavili spolu s manželom a o ktorý 
sa obaja starajú. „Je to pre nás taký malý únik 
od uponáhľaného sveta a  vraciame sa sem 
aspoň dvakrát do mesiaca,“ prezrádza več-
ne usmiaty Talian. A hoci je srdcom Sicílčan, 
jeho druhým domovom sa stalo  Slovensko. 

GianpieroLo Curto
FASHION GURU 
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Vysoký Talian každého prekvapí tým, 
akou čistou slovenčinou rozpráva.  „Ni-
kdy som ju neštudoval. Jednoducho 
som počúval a potom začal aj rozprá-
vať,“ usmieva sa šarmantný Michele, 
ktorý v  Bratislave žije už jedenásť ro-
kov a kultúrne rozdiely vôbec nevníma 
ako prekážku. „Každý má iný dôvod 
na  to, aby žil v zahraničí, a mňa vždy 
bavilo spoznávať nové kultúry. Lebo 
ak sa človek naladí na  rozdiely, môže 
ho to len obohatiť. Ja som sa napríklad 
naučil, že v práci treba hovoriť k veci 
a  vynechať omáčky, ktoré my Taliani 
máme tak radi. A musel som sa aj na-
učiť byť trošku precíznejší.“ Naopak, 
on sa v  práci snaží slovenských kole-
gov motivovať na  to, aby boli kreatív-
nejší a  flexibilnejší. „Slováci síce majú 
na začiatku väčší odstup, ale rýchlo sa 
otvoria a ukážu v sebe horúci tempe-
rament. A  ste aj podobne spontánni 
a  máte radi tradície rovnako ako my 
Taliani.“ Ak človek zatúži po  chutiach 
a vôňach Talianska, Michele tvrdí, že aj 
na  Slovensku si ich môže užiť. Naprí-
klad na  júnovom festivale Dolce Vitaj. 
A  ak nie, odporúča nasadnúť do  auta 
a vyraziť na cestu. 
„Stačí päť hodín a ste za hranicami. Raz 
mi ktosi povedal, že jediný problém 
medzi Talianskom a Slovenskom je Ra-
kúsko,“ smeje sa charizmatický cudzi-
nec, ktorý aj po rokoch stále objavuje 
nové a nové krásy svojej rodnej krajiny. 
„Benátky, Rím a Florencia sú krásne, ale 
v malých mestách uvidíte oveľa zaují-
mavejšie a autentickejšie Taliansko.“

MicheleBologna
RIADITEĽ KOMUNIKÁCIE A PR 
SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ

Sympatická riaditeľka Talianskeho in-
štitútu žije na  Slovensku už tri roky 
a zvykla si tu rýchlo. Jedna vec jej však 
u nás chýba. More. „Keď sa raz narodíte 
na pobreží, vždy vám bude chýbať šum 
mora,“ smeje sa Antonia a priznáva, že 
aj slovečina je pre ňu stále veľká nezná-
ma a zatiaľ sa naučila len niekoľko fráz. 
Občas ju u nás prekvapí aj počasie, ale 
tvrdí, že my Slováci máme s  Talianmi 
veľa spoločného. „Ak mám byť úprimná, 
sústredím sa skôr na to, v čom sa podo-
báme, než na to, čo nás rozdeľuje,“ tvrdí 
charizmatická Talianka a pochvaľuje si, 
aj život v Bratislave. „Keď to porovnám 
napríklad s  Rímom, všetko tu plynie 
oveľa pokojnejšie. Všade je blízko, takže 
viem, že toho cez deň veľa stihnem.“
Ak bežná Slovenka túži vniesť kúsok 
pravého dolce vita do  bežného dňa, 
podľa Antonie Grande je na  to ideálny 
práve taliansky dizajn a  móda. „Talian-
sky dizajn všetci vnímajú ako luxusný 
a  myslia si, že je aj drahý a  nedosiah-
nuteľný, ale nie je to tak. Veď aj ume-
nie je dnes oveľa dostupnejšie, ako bolo 
kedysi,“ hovorí Antonia, ktorá si najmä 
v  móde na  pravý taliansky štýl potr-
pí. „Odmietam slepo nasledovať trendy 
a radšej si kúpim len zopár šiat, no mu-
sia byť naozaj kvalitné. A musia dokona-
le sedieť, na  tom si vždy dám záležať,“ 
prezrádza svoje triky a myslí si, že Talia-
ni sa dobrému vkusu naučia už ako deti. 
Že ho majú jednoducho v génoch. „Ale 
nezdôrazňovala by som príliš súvislosť 
medzi módou a eleganciou. Tá je nadča-
sová a nesmrteľná.“

AntoniaGrande
RIADITEĽKA TALIANSKEHO 
INŠTITÚTU NA SLOVENSKU
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Podnikateľ Sauro Lonardi pozná Slovensko 
už asi desať rokov, ale do Bratislavy sa pre-
sťahoval iba pred troma rokmi. Dováža sem 
špičkové talianske vína a najmä obľúbené 
prosecco. A čo mu tu najviac chýba? Vraj 
vrelý prístup k zákazníkom. „V Taliansku aj 
obchod robíme srdcom, nie je to len biznis. 
U nás je v každej reštaurácii vždy prítomný 
majiteľ, svojou prácou žije a robí ju s rados-
ťou,“ vysvetľuje Sauro, ktorý sa tento prístup 
snaží priniesť aj k nám. Ak ide o víno, u nás 
vraj ľudia o ňom nemajú taký prehľad, ale sú 
veľmi zvedaví a radi spoznávajú nové veci aj 
chute. „Chcú vedieť, čo je kvalita, ako ju rozo-
znať aj prečo je produkt naozaj výnimočný. 
Keď som pred desiatimi rokmi prvýkrát pri-
šiel na Slovensko, bol tu iný svet. Odvtedy sa 
veľa zmenilo. Možno sa to nezdá, ale teraz je 
tu oveľa multikultúrnejšia spoločnosť. Už ani 
jazyk nie je bariéra. Pamätám si, že keď som 
sem prišiel prvýkrát, takmer nikto nehovo-
ril po anglicky,“ spomína šarmantný Talian, 
ktorému sa u nás páči najmä nezávislosť mla-
dých ľudí. „V Taliansku by sa manažérom vo 
veľkej firme nikdy nestal mladý človek. Ľudia 
pred štyridsiatkou, päťdesiatkou si nekupujú 
domy, nevlastnia firmy. Tu je to možné,“ nad-
chýna sa Sauro, no stále si vraj nezvykol na 
to, že u nás nie je nočný život. Aj každodenné 
nočné prechádzky mestom mu chýbajú. „Ta-
liani idú večer von každý deň. Na drink alebo 
na večeru. Doma by sme sa nudili. A ešte je 
škoda, že na Slovensku si ľudia nevedia vy-
chutnať život a stále sa niekam ponáhľajú. 
My pri stole síce riešime aj biznis, ale vieme 
si to užiť. Večeriame dlho a kvalitne, je to pre 
nás dôležitý moment dňa. A jesť večer pred 
televízorom? To by Talian nikdy neurobil.“ 

SauroLonardi
PODNIKATEĽ S VÍNOM


