CASE&IDEI

Din dragoste pentru
arhitectura retro
O poveste care începe cu gânduri și sentimente frumoase nu poate avea decât un final fericit.
Aceste cuvinte sunt o certitudine în acest caz, deoarece proiectul de amenajare al vilei a avut
un rezultat exact pe gustul proprietarilor.
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Text: Mariana Nicolae Foto: Sorin Iacob

M

ult timp am fost de părere că
dragostea la prima vedere este
doar o rețetă de succes pentru
filmele americane. Însă am ascultat cu atenție mărturisirile
diverșilor apropiați și am aflat
că nu toți avem aceeași capacitate de a ne atașa de
cineva sau ceva într-un timp anume. Însă la cea mai
recentă ședință foto mi s-a demonstrat că dragostea la prima vedere poate fi aplicată și în domeniul
rezidențial. Știu, termenii vin din spectre ale vieții
total diferite, însă atunci când converg dau naștere
unor ambienturi atât de frumoase, încât și ca simplu privitor ești atras mai mult decât de obicei.
Poate părea puțin ieșit din tipare să încep prezentarea unei case vorbind despre sentimente atât de
înălțătoare, dar altfel nu puteam descrie momentul
decisiv în care gazdele noastre au hotărât că aici va
fi casa la care au visat și că va fi exact cum și-au dorit.
Amfitrionii noștri, o familie de intelectuali din
București împreună cu fetițele lor, au decis în vara
lui 2011 să se mute într-o locuință mai spațioasă. »

Despre Vilă
Unde se află

Într-unul dintre cele mai selecte cartiere ale Capitalei,
înconjurată de multă liniște, verdeață și de clădiri cu
o arhitectură retro.
Cifre importante

Livingul încântă prin cromatica
ponderată și prin mobilierul
îmbietor. Lustra este de la Mis
en Demeure (492 euro), masa
de cafea este de la Baker (2.310
euro), iar draperiile de la brandul
Pierre Frey (62 euro/ml). Toate pot
fi achiziționate prin La Maison.
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Locuința are o suprafață de 300 mp. Durata lucrărilor
s-a extins pe un an și cinci luni, de la momentul
consolidării și până la cel al mutării întregii familii aici.
Stilul amenajării...

... este unul clasic, cu multe detalii artistice și note
romantice. Aici locuiește o familie de intelectuali,
împreună cu cele două fetițe ale lor. Tot aici am
întâlnit un cățel foarte răsfățat și o pisică vigilentă.
Ambientul a fost astfel conceput încât să aibă un
look armonios.

Zona de conversație din living a fost concepută stylish. Pentru conturarea ei,
designerii au ales: canapele de la Maries Corner (3.557 euro/buc.), comodă TV
Grange (2.062 euro).
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designerul Martine Claessens:

Proprietarii s-au îndrăgostit de această casă de îndată ce
i-au trecut pragul și de aceea una dintre cerințele lor a fost
să păstrăm cât mai mult posibil din atmosfera rafinată a
construcției din perioada interbelică. Am raportat alegerile
noastre la arhitectura casei și la stilul de viață al familiei.

❛

Martine Claessens, designer
Tel.: 0723.393.799; e-mail: info@lamaison.ro
Cristina Zelmat, proprietar La Maison
Tel.: 0723.393.793; e-mail: cristina.zelmat@lamaison.ro

În biroul proprietarului atenția este atrasă de șemineul placat cu faianță pictată.
Fereastra în arcadă exista din vechea structură a vilei, vitraliul este realizat la Iași.

Proprietarul a insistat asupra unei zone cochete din Capitală, pe care o cunoștea încă din anii
studenției. Nu a fost nevoie de mai multe vizionări, cum se întâmplă de regulă, deoarece agentul imobiliar i-a invitat pe cei doi soți să vadă o
vilă elegantă, o adevărată bijuterie din portofoliul său. Construită în 1940, clădirea se afla
într-o stare bună, fiind îngrijită cu dăruire de proprietarul ei, un domn aflat la o vârstă înaintată.
„Casa aceasta a părut de la bun început că ne
este destinată, căci zona în care se află corespundea întru totul cerințelor soțului meu; iar eu
am fost cucerită de îndată ce i-am trecut pragul.
În configurația inițială, casa avea o intrare principală și una secundară. Ei bine, pentru mine a »

Proprietarii sunt pasionați de lectură, pentru colecția lor de cărți designerii au realizat o bibliotecă pe comandă. În plus, de la La Maison sunt:
biroul (3.844 euro), scaunul (1.826 euro) - ambele de la Grange; lustra Mis en Demeure (1.002 euro) și lampa de birou, care costă 327 euro.
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O primăvară suavă și eternă pare să domnească în dining. De la Mis en Demeure prin La Maison au fost achiziționate: scaunele
(811 euro/buc.), masa (2.990 euro) și lustra (492 euro). De la brandul Farrow and Ball este tapetul din fundal (160 euro/rola).
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designerii:

Aerul intim și relaxant al
dormitorului matrimonial l-am
obținut prin intermediul nuanțelor
închise, al mobilierului classy. Am
ales aici un tapet pictat manual,
ceea ce conferă un plus de eleganță
întregului spațiu.

❛

fost suficient să intru pe ușa din față, să fac un tur
complet al casei, iar la ieșirea pe cea de-a doua
ușă i-am spus agentului imobiliar că noi cumpărăm casa. A fost și este în continuare o dragoste
la prima vedere“, ne-a mărturisit doamna casei.
Chiar dacă aspectul vilei era unul îngrijit, noii
proprietari au știut că pentru a eficientiza spațiile
este nevoie de o renovare în detaliu. Într-o primă
fază, au apelat la serviciile unui prieten de la firma
Allgarden Improvement, e-mail: office@allgarden.
ro, pentru reconfigurare. Au decis să lucreze cu el nu
doar pentru că se cunoșteau, ci mai ales pentru că
au fost convinși de profesionalismul lui după ce i-au
vizitat casa și au văzut ce lucrări au fost făcute acolo.
O zonă de make-up este conturată în dormitor. Găsim aici: aplica Object Insolite
Cei doi soți ne-au spus că una dintre principalele » (585 euro), lampadarul (530 euro) și consola (873 euro), ambele de la Mis en Demeure.

Nuanțele patinate în combinație cu cele
pline de mister învăluie camera într-un aer
romantic. Tapetul din fundal provine de la
brandul De Gournay și face parte dintr-o
colecție cu influențe artistice. Tot aici se
regăsesc măsuța, de la brandul Grange
(675 euro) și capătul de pat, de la Mis en
Demeure (1.243 euro).
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Baia matrimonială are un look princiar. Pentru a compune cadrul, designerii au adus aici: lustra retro (541 euro), robineți de la brandul
Zuchetti, mozaic Sicis, aplice și baterii de la Devon & Devon. Mobilierul este realizat pe comandă, după schițele lor.
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designerii:

Cele două decoruri din camerele
fetițelor au avut un punct
de pornire comun: recreerea
unui camere de prințesă. Am
particularizat fiecare spațiu: în
camera celei mici am sugerat
existența unui bovindou, cu
ajutorul unui mobilier realizat
pe comandă, iar în cealaltă
încăpere baldachinul are formă
de coroană.

Gama cromatică, pattern-urile și stilul
mobilierului au fost alegerile fetiței cele
mari. Designerii au fost ghidați de ea,
impresionați fiind de simțul ei estetic
remarcabil. Pe lista de cumpărături de la La
Maison au trecut: capătul de pat (643 euro),
baldachinul (210 euro) și noptiera (392 euro).

❛

Dormitorul mezinei are un aer romantic actual, datorită construirii unei canapele
în dreptul ferestrei. În cadru regăsim: draperia de la brandul Harlequin (35 euro/ml),
lampa de birou (565 euro). Acestea, dar și mobilierul sunt de la La Maison.

interevenții a fost schimbarea instalației electrice.
Și, pentru că traseul electric trebuia făcut astfel încât
să răspundă și cerințelor de amenajare interioară,
gazdele noastre au decis ca încă din faza de renovare
să colaboreze cu o echipă de designeri, care să coordoneze lucrările tehnice, cât și cele de ambientare.
„Nici de data aceasta nu a trebuit să căutăm, pentru simplul motiv că știam ce echipă va duce visul
nostru la îndeplinire. În perioada premergătoare
amenajării, dar și după, am răsfoit o multitudine
de reviste de arhitectură și design interior locale și
internaționale. Dintre toate prezentările am remarcat câteva locuințe elegante, care erau amenajate
de echipa de designeri de la La Maison. Mai mult de
atât, casa unei prietene a fost decorată de această »

Fetița cea mare, aflată la vârsta adolescenței a fost explicită în opțiunile pentru camera sa. Ea a ales împreunoă cu designerii: draperia de
la Designers Guild (79 euro/ml), scaunul (342 euro). Mobilierul este realizat pe comandă de La Maison.
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designerii:

Recreează cadrul și în casa ta!

Inițial, între bucătărie și dining
existau un perete despărțitor
și o fereastră, care lăsa prea
puțină lumină în cele două spații.
Provocarea pentru noi a fost să
sporim luminozitatea și, în același
timp, să aducem câteva intervenții
ergonomice.

❛

Mobilierul din bucătărie a fost realizat pe comandă, după schițele designerilor La
Maison și a fost astfel gândit încât să sporească funcționalitatea încăperilor, fără să
obtureze lumina naturală sau spațiul de mișcare.

echipă și prezentată în Casa Lux. Atmosfera pe care
ei o creionau rezona cu gusturile noastre și cu cu perspectivele pe care le aveam“, ne-a spus proprietara.
Implicarea designerilor de la La Maison a fost
una decisivă nu doar la nivel estetic. Cu ajutorul unor artificii tehnice au reușit să dinamizeze anumite spații. Cele mai elocvente exemple
în acest sens sunt dulapul vitrat ce desparte diningul de bucătărie și permite luminii să invadeze cele două încăperi și vitraliul acompaniat de
surse de iluminat discrete, care dau împreună
o lumină de atmosferă în biroul proprietarilor.
I-am întrebat pe cei doi soți: „Dacă ar fi să demarați
un nou proiect ați acționa la fel?“ Răspunsul a fost
un hotărât Da! ■

Pentru a sublinia nota vintage, dar și pentru a aduce vibrații cromatice prin contrastul de bordo și crem designerii au ales aici
aragazul de la Cornue, al cărui preț de pornire este de 2.500 euro. Scaunele de bar costă 210 euro/buc., la La Maison.
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Comodă joasă din
lemn masiv de brad.
L 140 x l 60 x h 56 cm
785 lei • Szel Mob

Detal

Suport pentru reviste
Eryn, cu structură cromată și piele ecologică.
L 42 x l 30 x h 26 cm
144 lei • Mobexpert

Potențează ii cu farmec
arhitectura
retro a case
ajutorul țes
i cu
ăturilor cati
fe
late în nuan
pudrate și a
țe
mobilierulu
i masiv.

Covor Valentino, din mătase vegetală.
L 240 x l 170 cm
2.150 lei • Biokarpet

Grupaj realizat de Mariana nicolae Foto: firmele citate

Află adresele magazinelor la paginile 124-126.

Canapea
Arabesque,
brand Grange.
L 144 x l 54 x
h 92 cm
15.756 lei
La Maison

