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Budapest közvetlen közelében, gyönyörű zöld környezetben lévő panorámás ház
egyik szintjét rendeztem be irodának. A szinteltolás és a nagy belmagasság
szinte kínálta a galériás kialakítást, ami tágassá, nagyvonalúvá tette a teret.
Mivel a ház északi fekvésű, az építész minél több fényt igyekezett becsalogatni a
házba azáltal, hogy két üvegfödémet is betervezett a szintek közé, ami tovább
fokozza az izgalmakat, minden nézőpontból meglepetések várják a mézelődőt –
így az irodába betérő ügyfeleket is.
A vállalkozás – és egyben a ház tulajdonosa számára a valódi értékek
számítanak csak, így magától értetődő, hogy a padlót márvánnyal és valódi
fapadlóval burkoltuk, a semleges, krémfehér falakra kincset érő alkotásokat
függesztettünk. A házba új, modern bútorokat is szeretett volna a megbízó. A
kalandnak is beillő "vadászat" első része a már meglévő szép régi bútorok,
tárgyak összeválogatásából állt. Őket addig rakosgattam egymás mellé az
építész programmal, amíg végül elértem, hogy szép összhangba kerüljenek
egymással.
Az irodája falára csak egyetlen, nagyméretű festményt tettünk, Hincz Gyula
izgalmas alkotását. Ez a mű mindig modernnek fog hatni, mint az előtte álló szép
vonalú támlás szék. A mellé állított kis bohókás lámpa jól illik ebbe a
környezetbe, általa kevésbé lesz "szigorú és hivatalos" az enteriőr. Mindezeket a
tárgyakat sötét fal elé állítottam, így elég kontrasztos a látvány, amire a
mennyezeti világítással is igyekeztem rásegíteni. Mivel vetítéses bemutatót is
tart az üzletember, odafigyeltem, hogy a festményt ne érje felesleges fény és
hő, ezért Smart interaktív okostáblát szereltünk fel, aminek a vetítője a táblával
egybe van építve, nem kell külön projektor. Mondom, hogy okos, mármint a
találmány :) A lépcsőt is végigkísérik a festmények, s amikor felérünk a nem túl
nagy galériára, oda a szintén nem túl nagy retrós komódot állítottam, tükörrel és
lámpácskával. A ferde tetősík alá még két kisebb festmény is elfért, amik csak
látszólag lettek eldugva, hisz lentről jól láthatóak, ugyanúgy, mint a lebegő
lépcső mellett.
Szóval ez is egy galéria!
Ilyen házban lakni, ilyen irodában ügyfélnek lenni önmagában is élvezet és
felemelő élmény, elismerést hoz a tulajdonosának, aki így jobb üzleteket is
köthet, mint egy unalmasan dobozszerű helyiségben.
Na ilyen munkákért érdemes lakberendezőnek lenni.

