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Ogromna kopalna kad
navrhu stopnic je del
bivalnega prostora.
Ločujejo ju zgolj drsna
vrata iz prozornega stekla.

BARVNI POUDARKI
NA BELI PODLAGI

S

Avtor: Dunja Didič, arhitektka in opremljevalka prostorov, Milesi & Partners Architectural

Bela barva in minimalizem
v ospredje postavljata
dekorativni moment
stanovanja. Barvni dodatki
so tisti, ki gradijo vzdušje.

tanovanje, zasnovano v dveh
nivojih, zaradi svoje odprtosti in
zračnosti omogoča prekrasne pogle
de na celoten interier in neprekinjen
pretok bivalnih površin. Steklene stene
in v zgornjem nadstropju zastekljeni
strop dajejo občutek, da ni ločnice
med zunaj in znotraj. Bela barva in mi
nimalizem v ospredje postavljata de
korativni moment stanovanja, ki ga kra
sijo kosi pohištva v premišljeno izbranih
barvah. Med njimi prevladuje rdeča.

Preprostost, čiste linije in
sodobni materiali
Za sodobni minimalistični interier je
značilno, da so tla redko prekrita z
lesenim podom, raje se išče druge ma
teriale, predvsem tiste z efektom sijaja.
Tako so tlak in stopnice zagrebškega
stanovanja izvedene iz epoksidnih
smol. Zaradi njihove svetleče obdela
ve prihaja do prekrasne igre senc in
različnih odbojev svetlobe, kar deluje
prefinjeno in sveže.
>

Notranjost svetlega in prostornega stanovanja v mestnem
središču hrvaške prestolnice, je zasnovana izredno minimalistično in čisto. Primat ima bela. Najdemo jo tako na stenah
kot na enostavni opremi. Čiste minimalistične linije mehčajo
razlivajoči se barvni odtenki, uporabljeni na posameznih kosih
pohištva, s tem pa notranjosti dodajo kontrast in poudarek.
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eko stil INTERIER
V spalnici se ambient
popolnoma umiri.

Kuhinja kot središče
družabnega življenja
Kuhinja se poigrava s črno-belim
barvnim kontrastom. Omarice so v
visokem sijaju, medtem ko je delovni
pult bele barve in izveden v Corianu.
Nad delovnim pultom sta dve viseči
svetilki, ki odsevata okolico.
Ker so lastniki družabni ljudje, so se
odločili poleg pulta postaviti barske
stole, saj ti omogočajo prijetno in spro
ščeno druženje med njimi in obisko
valci, medtem ko se v kuhinji pripravlja
hrana.
Kuhinja je za lastnike pomembno
središče družabnega življenja. Zato
je tako tudi opremljena.

Izvirno obliko postelje
dopolnjuje stenska
dekoracija.

Dizajnerski in umetniški
kosi soustvarjajo
stanovanje in so del
vsakdanjika.

Posamezni kosi interierja so izbrani
s smislom za lepoto in oblikovanje.
Prevladujejo čiste, a nevsakdanje linije.
Vsak kos ima svoj namen, ničesar ni
preveč ali premalo. Celo več, v primeru
take, torej minimalistične zasnove, se
arhitekturni izraz celote prenese na
izraznost posameznih kosov, ki se
obiskovalcu ne predstavljajo več kot
objekti, ampak kot subjekti.

V minimalističnem slogu je opremlje
na tudi zunanjost stanovanja, ki obsega
manjši balkon. Ta je tlakovan s kerami
ko antracino sive barve in opremljen
s plastičnimi stoli ter mizo organskih
oblik. Za popoln vtis in umetniški
moment pa poskrbi prekrasna slika lo
kalnega ustvarjalca, ki se razprostira
po celotni stranski steni balkona. ■

Bivalni in spalni del ločujejo prekrasna
steklena vrata iz črnega lakiranega ste
kla. Barvni poudarki na posameznih
kosih interierja so tudi tukaj v rdečem.
Nič ni prepuščeno naključju. Za po
polno udobje je poskrbljeno tudi s tem,
da ima vsaka soba svojo kopalnico.
Čeprav je vsa oprema netipična, pa si
nekaj posebne pozornosti zasluži pos

"Celo več, v primeru take, torej minimalistične zasnove,
se arhitekturni izraz celote prenese na izraznost
posameznih kosov, ki se obiskovalcu ne predstavljajo
več kot objekti, ampak kot subjekti."
Estetika minimalizma pomirjujoče in sproščujoče
Ista obdelava tlakov in bele stene se
nadaljujejo tudi v spalnem delu. Ob
pogledu na opremo teh prostorov se
vsiljuje vtis, da pomirjajoče in sprošču
joče vzdušje, ki prevladuje v celotnem
interierju, tukaj dosega svoj vrhunec.
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telja v eni od spalnic. Ta s svojo okroglo
obliko daje prvovrsten dizajnerski izraz.
Njeno nevsakdanjo obliko dodatno
poudari kompozicija okroglih ogledal
različnih velikosti na steni, na katero je
prislonjena. Soba je preko drsnih vrat
povezana s t. i. »walk in closet« oziroma
garderobno sobo.
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