San Franciscói otthon

Minőségi színvonal

Távolban a Golden Gate híd kivételesen nem ködbe burkolózó pillérjei és
a San Francisco-i öböl, bent olajfák, szarvasbôr kanapé, kandalló. Megkövesedett fa és puha szôrme párnák. Antik komódok és kortárs festmények,
mindez tökéletes harmóniában. Suzanne Tucker egyik míves otthonának
falai között járunk.
Fotó: Matthew Millman

NAPPALI
Tört fehérek, meleg barnák jellemzik a szobát.
Nagyon hatásos kétoldalt a tükör háttér.
Mintha egy másik helyiség is lenne még a S. Carnwath képével
díszített kandallós fal túloldalán. A jobb alsó sarokban
a Z alakú asztalkáról se feledkezzünk meg.
NAPPALI
A lakás egyik legmívesebb része, ahol a színek, a formák gondosan
összeválogatott egységével találkozhat a betérô. A gótikus ablakok
alapvetôen meghatározzák a szoba finoman árnyalt hangulatát.
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NAPPALI
Nagyvonalú megoldás az étkezôbe és
a könyvtárba vezetô nyílások ajtólap
nélkül hagyása. A kortársfestmény –
Nathan Oliviera mûve, szinte az egyetlen szín
a lakásban a fehér és a barnák mellett
– uralja a teret, de nem nyomja agyon.

A tervezônô, Suzanne Tucker a napsugaras Kalifornia gyermeke,
Santa Barbarában született, és tanulmányait is itt végezte. Luxuslakások tervezését és belsôépítészeti kialakítását végzi munkatársaival
együtt, ahogy itt szokásos, a teljes befejezésig, mûtárgyak választásáig,
aprólékos dekorálásig bezárólag. Munkájára jellemzô, hogy minden
extrémitástól tartózkodva, magas minôségi színvonalon, kiegyensúlyozott, kifinomult, kényelmes otthont tervez megbízóinak. Következetes a részletek finom kimunkálásában, a luxus megjelenítésében, de úgy, hogy a fényûzés ne váljon hivalkodóvá. Lakásai mindig
idôtlenek, amit sok antik bútor, értékes és érzéki kelmék, nemes anyagok felhasználásával ér el, de mindig érzôdik az enteriôrben a 21.
század is. Ebbôl a lakásból elsôsorban a nappali tárul fel elôttünk,
ahonnan az étkezôre és egy olvasó szobára nyílik kilátás. A helyiség
nem kicsi, de amerikai szemmel nézve nem is túl nagy, ezért aztán
több, a tér tágítására szolgáló eszköz alkalmazását is megfigyelhetjük.

Fiókos Szekrény
Egy ilyen szépen cizellált, intarziás fiókos szekrényke még a legszigorúbb
minimál lakást is fel bírná melegíteni. Ha nem örököltünk a dédnagymamánktól,
vehetünk akár másolatot is. Replikát is, ha elegánsabban akarunk fogalmazni.
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A nappali hangulatát meghatározza a szimmetria, a törtfehér, kényelmes kanapé és fotelek egymással szembe állítása, a komódok
szimmetrikus elhelyezése a gázkandalló két oldalán, és azok azonos
díszítése – lámpák, csokrok, stb, az asztal rövid oldalán lévô két bronzlábú ülôke, minden párban áll. A látványos üvegfal elé állított asztal is
a szimmetria tengelyébe van helyezve.
A berendezés nem trendi, nem akar a legújabb divatnak megfelelni, de láthatóan értékes, minôségi, elegáns, többnyire egyenesen ide
tervezett darabokból áll. A kanapék szarvasbôr huzatúak, a dúsan
alkalmazott díszpárnák anyaga puha, állatmintás szôrme, aranyosan
csillogó selyem, hófehér panofix. Az asztal patinázott bronz vázon
álomszép megkövesedett fából készült, alatta a szônyeg visszafogott
színû, drapp és fehér geometrikus mintás, gyapjú és selyem. Az antik
komódpár elefántcsont intarziás, míves veretû, gyönyörû diófa, 17.
századi, valóságos kincs. Különleges a falikar pár is, nem tudok rájönni, hogy aprólékosan megmunkált, aranyozott fém, vagy muránói
üveg búráról van-e szó.

TERASZ
Szerencsére már nálunk is kaphatóak harmonikaszerûen összehajtogatható nyílászárók. Így tavasztól ôszig szinte összevonhatjuk
nappalinkat a teraszunkkal, és élvezhetjük a nagy teret,
mintha egy plusz helyiséget építettünk volna.
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Érdemes megfigyelni egy trükköt, amit mi, honi lakberendezôk nemigen alkalmazunk: a beszélgetô tér közepét uraló nagy asztal mellett – nevezzük ”nemdohányzó” asztalnak – a két
nagyfotel között is van egy lerakó asztal, amin jól mutat a sok könyv, a különleges nagyméretû
ôskori ammonita, míves edénybe telepített növénybeültetés, a gyertyatartók, az elefántagyar.
A klasszikus stílus teremtette atmoszfér ából az egyszerû, süllyesztett halogén lámpák, a kiváló
kortárs festmények, a modern szobrok, plasztikák hoznak vissza bennünket a jelenkor lakberendezésébe. (Tervezôként gyakran ajánlom megbízóim figyelmébe, hogy egy otthon savátborsát a mûtárgyak adják meg, és akár alacsonyabb árkategóriájú tárgyakat is választhatnak.
Ebben az enteriôrben például a festményeket nyomatokkal helyettesíthetnénk, amit a méret
kedvéért felnagyíttathatunk, kinyomtathatunk egyedileg is. )
Jól látható, hogy ebben a lakásban a méret a lényeg! A falra ragasztott, hatalmas tükrök megduplázzák a teret, a szép kilátást. Ez akkor is igaz, ha mint itt, komódot, lámpát, virágcsokrot
tesznek elé. A tágító hatás, és a sejtelmesség így is érvényesül, és sajátos atmoszférát teremt.
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Portré: Michal Venera

Barokkos ülôke párduc mintával! Telitalálat.
Friss, frivol, szemtelen, anélkül hogy kikiabálna
a klasszikus környezetbôl.

TERVEZŐ
Suzanne Tucker
www.tuckerandmarks.com
www.suzannetuckerhome.com
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