A fehérség reneszánsza
Mind ismerjük az érzést, amikor
tudjuk nagyon jól a lelkünk
mélyén, hogy valamit muszáj
vagy legalábbis időszerű
megtennünk, de mégiscsak
tovább halogatjuk. Lehet,
hogy nincs hozzá elég erőnk,
bátorságunk, időnk, vagy
pusztán csak arra várunk,
hogy megérjünk a feladatra.
Esetünkben talán ez utóbbi
történt, hiszen a tulajdonosban
már évek óta érlelődött
a szándék, hogy otthonát végre
a saját ízléséhez kellene
alakítania és színeznie,
s mindezt kompromisszumok
nélkül úgy, hogy a remek
adottságokkal rendelkező lakás
valóban igazi lelki társsá is
váljon, ahová jó érzés hazatérni.
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A z előző oldalon:
A lakás stílusának alapköve az interneten
talált színes-mintás szőnyeg, amelyet
remekül emel ki a sok fehér.
Bár a tulajdonos kezdetben félt lekenni
a parkettát, szerencsére végül hagyta magát
befolyásolni, így remek lett a végeredmény,
néhol már műgyanta padló hatását kelti.
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ielőtt a pesti belváros egyik meglehetősen frekventált környékén otthonra lelt volna, majdnem
tíz évet töltött albérletben a fiatal tulajdonos,
Judit. Elérkezettnek látta hát a pillanatot, hogy egy saját
lakást vásároljon. Túl sok időt nem kellett a keresésre
szánnia, hiszen már a második lakás megtekintése után
biztosan tudta: megtalálta a megfelelőt. A még romos állapotában is lenyűgöző nagypolgári bérházban megbúvó
saroklakással komolyabb gondjai ugyan nem akadtak,
a maradék büdzsét mégis a fürdőszoba felújítására
szánta. Egyértelmű volt, hogy a jellegzetes kék, szocreál szanitereknek és csempének gyorsan mennie kell.
Ezután kilenc év következett, amely során csupán egykét kiegészítő vagy díszpárna költözött be, de komolyabb
munkálatok nem történtek, mivel elméleti szinten nem
is volt rájuk szükség. Sok barátja ezért nem is értette,
hogy ahelyett, hogy élvezte volna a gondtalan nyarat, miért is ugrott neki a lakásfelújításnak. „Egyszerűen nem

éreztem már benne jól magam, hisz soha nem is volt
a stílusom. A galéria is teljesen máshogy nézett ki, mint
most, csak egy sima lépcső vezetett fel rá. A falszínek
sem tetszettek, ahogyan a világos parketta sem. A lakásvásárlás után is csak azok a bútorok, tárgyak jöttek velem, amelyeket már az albérletben is használtam, ezek
pedig nem voltak éppen összhangban egymással.” – meséli Judit.

Győzött a B-verzió
Két lehetőség kínálkozott tehát: az első, hogy elköltözik
és tovább kutat, a második pedig, hogy rászánja magát,
és az igényei szerint alakítja át otthonát. „Úgy alakult végül, hogy maradtam, így azt szerettem volna, ha tényleg
olyan lesz, amilyenben jól érzem magam. Viszont éreztem, hogy nekem ebben igenis szükségem van egy kis
segítségre. Az interneten fedeztem fel Krivarics Dittának,
az Otthonkommandó bloggerének a lakberendező tanfo-
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Ezen az oldalon:
Egy derékig érő könyvespolc szeparálja el
az étkezősarkot a nappali többi részétől,
amelyhez különféle stílusú székek lettek
összeválogatva, oroszlánlábastól a műanyagig.

Korábban csak egy sima lépcső vezetett
fel a galériára, melyet ez a többfunkciós
megoldás váltott fel, hisz miért is ne
használnák ki a lépcső alatti teret,
mondjuk egy beépítéssel. A hálórésznek
otthont adó galéria is fehérre lett festve,
sokkal könnyedebb hatást keltve ezzel.

Minden egyes fiókhoz más
bútorfogantyú tartozik. A ruhák
próbálgatásához nem is kell túl
messzire menni, csak fordulni
egyet a bájos öltözködő sarokban.

lyamát. Nem akartam lakberendező lenni, úgy gondoltam,
hogy ez csupán megtámogat abban, hogy biztosabban
döntsek stílusok, bútorok, színek és formák között, illetve
abban is segít, hogy megtanuljam az alapokat, amelyeknek ismerete hasznos lehet egy lakásfelújításnál.” – emlékszik Judit. Emellett persze még sok-sok órát áldozott
arra, hogy az interneten és a magazinokban is kutakodjon.
Így akadt rá a lakás egész stílusát alapjaiban meghatározó
színes-mintás szőnyegre is, illetve még egy másikra. Sokkal komolyabb tétje volt tehát a döntésnek, mint hogy télen
melyik melegíti jobban a lábat, vagy hogy melyik koszolódik kevésbé. Köszönhetően annak, hogy Dittával is sokat
beszélgettek a fehér szín nagy felületen való használatáról, illetve az M&A Dekor duójának, Dóczi Mercedesnek
és Takács Anikónak a munkái is nagy hatással voltak rá,
amellett döntött, hogy legyen a színesebb darab, amely
szépen ellensúlyozza majd a hófehér felületeket.
„Nem mondom, hogy nagy ritkán nem fordult meg a fejemben, hogy praktikátlan lesz a sok fehér, de Ditta mindig
nyugtatgatott, hogy higgyem el, nem lesz vele semmi baj,
a szépsége pedig magáért beszél majd. Azt úgyis tudtam,
hogy hibátlan nem lesz, de hát melyik lakás az.” – vallja Judit. Ennek értelmében minden fehér lett, a falaktól

Judit kilenc év után igazi
otthont varázsolt lakásából,
erre minden nap fel is hívja
a saját figyelmét.
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Balra:
A fürdőszoba azonnali változtatásra
szorult, a kék szocreál szaniterek és
burkolat helyett romantikusan nőies
kialakítást kapott.
A következő oldalon:
A konyha csak egy kis beugró,
mégis kényelmes a benne való
munkálkodás, hiszen mindkét oldalon
vannak beépített szekrények és pult is.
A sok emlék és csecsebecse élettel tölti
meg a kis zugot.
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elkezdve a galérián át, az ablakokig és ajtókig. Lefújták
a radiátorokat, illetve asztalossal megcsináltatták a lépcsőként is funkcionáló, fehér beépített szekrényt.

Egy szippantásnyi friss levegő
Felfelé baktatva a sötét, omló vakolatú lépcsőházban
nem is gondolná az ember, hogy mennyire más világba
toppan majd be, amikor átlépi a küszöböt. Bár a bejárati
ajtó csupán az előszoba-közlekedőfolyosó egyik falnézetére enged betekintést, már itt is érezni, hogy csuda dolgok várnak beljebb, hiszen a padló deszkáinak antikolt,

indamintás felülete, vagy a fehér falból élénken kiugró, színes fogason
lógó, vintázs Christian Lacroix kabát
remek ízlésről tanúskodik. A konyha bár picike, Juditnak tökéletesen
megfelel, ezt pedig a friss süteményből, amelyet gyorsan szervíroz, mi
is éppen így látjuk, jobban mondva
ízleljük. A két falmélyedésben megbúvó szekrények és munkapultok
szinkronmunkát is lehetővé tesznek.
Mellette kap helyet a lakás méretéhez
képest igencsak impozáns fürdőszoba, amely az ilyen típusú lakásoktól
eltérően egyben van a toalettel. Firtató nézésemre Judit ügyet sem vet,
helyette teát tölt, mint mondja, ő már megszokta és fel
sem tűnik neki a mérete, kényelmes, hogy nem kell benne szorongani. A nappaliba érve egyszerre csak kinyílik
a tér. Még a kinti szomorkás idő dacára is csak úgy dől be
a fény az ablakokon, melyek táblái közé fotók, metszetek
vannak betámasztva. Először az étkező részbe csöppenünk, ahol a filigrán IKEA-s asztalkát különféle székek,
köztük egy nehéz, barna, oroszlánlábas bőrfotel veszi
körül. Juditnak állandó dilemmát okoz ez utóbbi, bár azt
hisszük, a fotózás vége felé sikeresen meggyőztük, hogy
kár lenne feltenni a Vaterára.

Már az előszobába
toppanva is hatalmába
kerít bennünket
a fehérség. Ugyanakkor
a padló is csak úgy vonzza
tekintetünket, hiszen a
deszkapallók gyönyörű
indamotívumokkal vannak
megnyomva és antikolva.

Fehérség mindenütt
A nappali nagy alapterületű, négy
méteres belmagassággal, így ezt
már nem is lett volna fontos tovább
tágítani optikailag, azonban a fehér
falszínek és a fehérre lekent parketta mégiscsak megtették. A galéria is új színt kapott, amely alatt
hangulatos kis öltözősarok került
kialakításra. A tényleges nappali
részt a szintúgy IKEA-s bézs kanapé uralja, amelynek lecserélését
vagy áthúzását már tervezi is Judit,
de egyúttal hagyja is magát befolyásolni az impulzusok által. „Rengeteg mindenem van az IKEA-ból
és a Kikából. Mindig is az döntött,
hogy az adott tárgy épp tetszik-e
vagy sem, hiszen nem igazán tudom elképzelni, hogy csupán egy
stílus szerint válogassak. Komolyabb felújítási munkákat már nem
tervezek, a kanapé sorsának latolgatásán túl még a médiafal mögé
szeretnék egy nagy képet, amelyet
már ki is választottam.” – avat be
Judit. Fontos még szólnunk egy
éppenséggel nem elhanyagolható
részletről: a mennyezeten terpeszkedő lámpakomplexumról. Az egy
áramforrásból szertefutó, másmás stílusú és színű lámpaburák
minden különbözőségük ellenére
is egy egységes egészet alkotnak,
amelyek felkapcsolva csak még inkább kinyitják a teret. Ha szükséges lenne bármilyen konklúzióval is
élnünk a látottak összegzéseként,
azt mondanánk, hogy Judit lakása
a bátorság és a jó ízlés szerelemgyereke, hiszen még önmagának is
voltak kétségei az eredményt illetően, mégis merészen belevágott
az itthon még jórészt ismeretlenbe,
és bár egy nyara ráment, a jelenlegi összkép korántsem egynyári.

