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A lakástulajdonosa,Csaba- programozó
matematikus- igényes,rendetszereto,önmagát
pontosankifejezo,logikusgondolkodásúember.

Fontosszámáraaz érthetoség,a tisztaságés
az összefüggésekmegtalálása.Szeretiaz átlátható

tereket,a világos,simafelületeket,
a jól értelmezhetomegoldásokat.

Szöveg: Károlyi Krisztina I Foto: Barbay Csaba. Flashback Photo
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..A dolgozósarokban
csúsztatható üvegajtók mögött
sorakoznak a könyvek

Az egyedileg
gyártott kanapé formája.
viszonylag magas háttámlája
és kemény ülöfelülete
a tulajdonos szokásaihoz
igazodik
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egrendelom egy épülofélben lévo társasházban vásá-

rolt magának lakást. A kívánt stílus meghatározása és

néhány precízen megfogalmazott igény papírra veté-
se után maximális bizalommal fordult hozzám. Csaba modem búto-

rokkal berendezve képzelte el viszonylag kis alapterületu otthonát.

A harmónia a berendezés és a terek összehangolásán is múlik, így a

modem bútorokhoz modem, átlátható terek szükségesek. Így került

egy légtérbe a nappali, a dolgozó, az étkezo és a konyha, illetve így

valósult meg az eloszobát elválasztó üvegfal.

A lakásba belépve a tér rögtön megnyílik. Az üvegfal nem zátja el

a látványt, hagyja a fényt szabadon áradni, és az átláthatóság, a tiszta-

ság érzetét kelti. Az eloszobából továbbhaladva a nappali tevékeny-

ségeket szolgáló térbe jutunk, ahol jobbra fordulva a dolgozót talál-

juk, balra pedig a tágas konyharészt.

Az L alakú tér központi helyén van az étkezo. Kicsit a konyhában, ki-

csit a nappaliban. Így elválasz~aa két térrészt, miközben meghittséget te-

remtve össze is kapcsolja azokat. A nappalit alacsony épített fal válasz~a
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Paraméterek, praktikák
. 55m'-es újépítésu társasházi lakás

. Az elöszobát üvegfal választja el a nappali-étkezö-

konyha és dolgozószoba együttesétöl

. Egyedileg tervezett bútorok, függönyök,

ágytakarók és szönyegek

. Trópusi fa padlóburkolat az egész lakásban,

még a konyhában is
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(elérhetóségek és tevékenységi körök a 96. oldalon)

merevségét oldja a fonott kosarak, kaspók, tengerifu hálószoba-szo-

nyeg szép, természetes, de durvább textúrája, valamint a beépített

szekrény tolóajtajainjelentkezo papírfonás finom szövete.

Az egyedileg készített berendezés, és a falakon függo festmények,

grafikák, gobelinek - melyek mind személyes emlékek - teszik a la-

kást a tulajdonos számára igazi otthonná. Hiszen az igazi otthon

nem árucikk, amit egyszeruen meg lehet venni. Önmagunk szim-

bóluma, önmagunk felvállalása. Megmutatja - leplezedMill -, ho-

gyan élünk. Nem véleden, hogy megr~Edelom barátai így fogal-

mazták meg elismerésüket: "Pont olyan, mint Csaba!"
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