MŰLEÍRÁS

Párizsban élő, egyedülálló férfi számára készült ez a társalgó. A lakás a ház felső emeletén
van, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra.
A többszobás lakásban ez egy intimebb, elzártabb, pihenésre, beszélgetésre tervezett
helyiség, ahol egyszerre csak 3-5 ember tartózkodik. A nagyobb létszámú
összejövetelekhez a lakás másik végében van egy nappali. A kényelmes bútorok lehetővé
teszik az akár hajnalig tartó eszmecseréket is.
A helyiség 5x4,5 méteres, a belmagasság 3,50 méter. Délkeleti tájolása révén elegendő
napfényt kap még a téli hónapokban is, amihez a három hatalmas franciaablak is
segítséget nyújt. A panoráma fontos eleme az összképnek, ezért nem kerültek fel
függönyök. Spaletták biztosítják a fénykizárást, amikor arra van szükség. Az ablakoknál
franciaerkély van, amire sajnos kilépni nem lehet, de néhány cserepes virágnak elegendő
hely juthat.
A tulajdonos a nagymamájától örökölt egy retró komódot, egy ovális tükröt és egy
nagyméretű festményt. Az állólámpát már ő vásárolta, mert illett az örökölt darabokhoz. A
tükör keretét az eredeti ezüst színről sárgára festettem át, így az harmonizál a festménnyel.
Díszpárnákkal egészítettem ki a látványt. A monokróm enteriőrben jól mutatnak ezek a
színfoltok. A komódból bárszekrény lett, amit a baráti beszélgetések közben feltehetően
sűrűn használnak majd. Bár a tulajdonos hozzájárult ennek átalakításához is, mégis
meghagytam eredeti formájában. Barna színe jól illik a sárgához és a fekete-fehér-króm
színek mellett melegséget ad a térnek. A modern kanapé, csillár és szőnyeg újabb csavart
ad a látványhoz.
A régi, klasszikus francia stílusú falpaneleket és stukkókat megtartottam. Itt és a
mennyezeten is a háttérrel azonos, fehér színűek, hogy minél jobban illeszkedjenek a
modern berendezéshez. A márvány kandalló keret is eredeti antik darab. A régi főúri
házak sajátosságaként a duplaszárnyú szobaajtó kifelé nyílik. A fa parketta csiszolás,
pácolás és lakkozás után olyan, mintha új lenne. Ezek mind kellemes kontrasztot
képeznek a retró darabokkal.
Az eklektikus végeredmény kiválóan tükrözi a tulajdonos elegáns, mégis kissé bohém
stílusát és életmódját.

