Moszkvai villa

VILLA A TÉLI
ERDŐ KÖZEPÉN

Van egy új építésű villa valahol Moszkva egyik kertvárosában, egy óriási telken, koros fenyőfák között
bújik meg. A titokzatos házat Oleg Klodt és csapata
lakberendezte, a tőle elvárható színvonalon. Lessünk
be, most mit alkottak…
TERVEZŐ: Oleg Klodt

www.olegklodt.com
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Konyha

A nagy konyhasziget
sötéttürkizkékje
alapvetően
határozza meg
a tér hangulatát.

nappali

Íme a bizonyíték,
hogy mennyire elegáns
lehet egy retro módon
berendezett nappali.
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Oleg Klodt nem ismeretlen az olvasóink
előtt. Ő az a tervező, aki művészi felmenőit
több generációra vezetheti vissza, és aki a
Moszkvai Építészeti Egyetemen végezve
sikeres karriert tudhat maga mögött. Most
sem hazudtolta meg önmagát.
A villa épülete óriási, és egyes falai szinte
teljesen nyitottak a kert felé. Ezeket az
egészfalas ablakokat ellensúlyozandó a
beltéri falakat mindenütt sötétre festették.
Mégsem hat nyomasztónak az enteriőr,
sőt, nagyon is elegáns – mint ahogy azt
Olegtől már megszokhattuk. Finoman
adagolja a stílusokat; keveri a glamot a
60-as évek bútoraival, mindezt mai és/
vagy egyedi darabokkal megspékelve.
A mennyezeti lámpák mindegyike egy-egy
kisplasztika, már önmagában is egyedi élmény, az, hogy még világítanak is, csak a
ráadás. Ám ezek a lámpák is követik az
adott tér stílusát és hangulatát, tökéletesen
illeszkedve az enteriőrbe. A konyhában
például olyanok, mintha 2 UFÓ éppen
sütit lopni készülne a mennyezeten át.
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Hálószoba

Modernül berendezve,
szürke/taupe és
burgundi/vörös
alapszínekből építkezve,
ennyi a titok.

emelet
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Vagy 15 különböző
méretű gömblámpa
alkotta kisplasztika
– és mellesleg
több emeletet kell
bevilágítaniuk.

Az emeleti hálószobák mindegyikéből
kiváló a kilátás a kertre a tágas ablakokon
át. Ezen van a hangsúly, ezért a lakberendezés mindenütt egyszerű – ikonikus bútorokkal, de szinte spártai módon. Ám
a kényelmet nem áldozták fel a design
oltárán, minden ülőbútor hívogató és kényeztetést ígér. Puha és nemes kárpitok
Oleg megszokott (szürke és kék) színeiben.
Az egyik szobában, a két egymással szemben elhelyezett komód fölötti tükrökben
furcsa optikai illúzió jelenik meg. Olyan,
mintha megnyílna a fal és végtelenné
válna a tér. Ez olyasmi, amit magam is
gyakran javaslok ügyfeleimnek – pláne,
ha ennél jóval kisebb térről van szó! Maga
az ezüst színű art deco komód gyönyörű
darab, mindez ugyanabban a szobában,
melyben az ablak előtti kerek asztal a kék
székekkel található.
A privát szférát a hálószobák alkotják,
melyek mindegyikének más a stílusa.
Anélkül, hogy elárulnám is, ki fogják találni, melyik lehet a szülők, és melyik a
tinédzser hálószobája.
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A fürdőszobák tágasak, fényesek, világosak és spártaiul puritánok. Szürke márvány vagy hasított kő adja a burkolatot, az
egyikben fehér falakkal, a másikban szaunához illő faburkolattal társítva. Ami
viszont közös, a méretre öntött akril mosdópult – mindegyikben ilyen van. De ez
egy ekkora költségvetéssel elkészült villában nem meglepő.
Oleg Klodtnak szerencséje volt (vagy csak
megérdemelt népszerűsége révén úgy
választott), hogy ügyfele szinte szabad
kezet adott neki a villa átalakítása és lakberendezése terén. Mindig nagy könynyebbség egy tervezőnek – mondom ezt
saját tapasztalatból is –, ha pénzbeli gátak
nem kötik meg a kezét, és merhet egy kicsit merészebbet alkotni. Ez minden esetben kifizetődik, és valami olyasmi sikerül
belőle, mint ez a most bemutatott moszkvai villa.
Egy újabb Oleg Klodt-mestermű. Egyszerű, letisztult, ám végtelenül előkelő és
elegáns, de nem a Moszkvában megszokott „puccos” értelemben, hanem nagyon
is 21. századi módon.
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SZAKÉRTŐ

Pergolák, napellenzők, árnyékolástechnikai
termékek a tervezéstől a kivitelezésig.

Dr. Németh Gábor
lakberendező,
enteriőrtervező
Tel.: (+36 20) 9411 416
www.interior-design.hu

Telefon:

Predex Nyílászáró Kft. Bemutatóterem: 1086 Budapest, Fiumei út 14.
+36 1 365-1056 • email: info@predex.hu • Facebook: predexkft • web: www.predex.hu

