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kreativitás
művészi lélekkel
Ami az ünnepi dekorációt illeti, a piros és fehér
díszek kétségtelenül
a tradicionális vonalhoz
tartoznak. Ez a lisszaboni
ház azonban – amelyben
Lígia Casanova belsőépítész teremtette meg
a karácsonyi hangulatot
– a hagyományos színkombinációt felhasználva
mégis modern, ötletes
és a szokványostól eltérő
díszítést kapott.

Balra:

Karácsonyfa helyett

A puha szőnyeg, a melengető szőrmék és a díszpárnák mellett az
étkezőben a piros szín teremt otthonos hangulatot. Karácsonyfa
helyett, a terített asztal mellett – ahol az ilyen kitüntetett alkalmak lehetővé teszik, hogy az egész család összegyűljön – egy
csupasz, fehér fa ágai kúsznak be a képbe, amelyet gondosan
megválogatott piros-fehér díszek tesznek ünnepélyessé.

A piros szín szerepeltetése
különösen jó választás
az étkezőben, mert élénkségével remek társasági
hangulatot teremt.
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Ugyanitt a növényi ornamentika drámai hatást kelt,
amit az ágy mögötti falat díszítő tapétával értek el.
Az apró darabkákból álló kristálylámpát a kecses,
antik francia éjjeliszekrény és a perzsaszőnyeg
díszítettsége ellenpontozza. Összhatásában a hatalmas levélmintáktól olyan túlfűtött itt a hangulat,
mintha egy budoárban lennénk.

Csábítás rafináltan

A kockás textilszalvéták mellett a piros filcalátétek nemcsak
dekoratívak, de hőtartók és csúszásgátlóként is óvják a terítéket. Ez a szerethető rusztikus stílus még ellenállhatatlanabbá
teszi az ínycsiklandó ételeket és a karácsonyi süteményeket,
mindehhez kiegészítőként jól illenek a natúr fával kombinált
tálak, edények, de akár az egyszerű vágódeszkák is.
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Gyermeki báj

A nappali legfőbb dísze a rusztikusan kopottas
fa konzolasztal, amelyen a karácsonykor nyíló
amarillisz és néhány gyertya gondoskodik az ünnepi hangulatról. Itt ezek az apró piros színfoltok
teremtenek kapcsolatot a lakás többi helyiségével, miközben Eva Armisen alkotásai a falon
a gyermekrajzok esetlegességét imitálják – jól
illenek Lígia kísérletező, játékos stílusához.

Játékban a konyhasziget

Étkezőpultként is szolgál a fehér konyhasziget. A mosogató mellett
még akad elég felület, ahol kávézni lehet, de a gyorsabb étkezéseket
is itt bonyolítja a család. Éppen ezért két bárszék is tartozik a kis
építményhez, melyek ülőfelületét télire stílusosan szőrmével borítják.
Azonban az ünnepi vacsorák idején minden helyre szükség van az
előkészítéshez és a szervírozáshoz, ilyenkor ezt a kis pultot is ellepik
a poharak, tányérok, szalvéták és egyéb kellékek – szigorúan
a terítékhez illő színekben.

Finom sziluettel

A letisztult és visszafogott konyhabútor homogén fehér frontjaival nem igényelt különösebb dekorációt, de az elektromos főzőlap
mögötti falszakaszt kihasználva Lígia egy gyertyatartó körvonalait
festette a hófehér felületre – természetesen pirossal. A fehér
környezetből még ez a finom rajz is hangsúlyosan kiemelkedik,
hogy a konyha egyetlen díszeként magára vonja a figyelmet.
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Apró gesztusok

Visszafogott, de annál hatásosabb díszítés került a nappali szürkére festett falszakasza elé.
A keretbe foglalt faág, ami tulajdonképpen egy
háromdimenziós installáció, egyszerű fehér csillagdíszeket kapott, amik remekül érvényesülnek
a sötétebb tónusú háttér előtt. Lígia azonban
a homogén falat sem kímélte: fehér krétával
néhány hópelyhet és egy karácsonyi feliratot
is rajzolt a lépcső közvetlen közelébe.
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Szoborszerű fácska

A gyermeki játékosság megnyilvánulásai mellett – mint
a Vitra piros Eames elefántja, a manókkal megrakott babakocsi, vagy a bárányra emlékeztető kisszék – egy szélfútta
stilizált fácska is megjelenik a nappaliban, ami kecses
törzsével egy fémalapzaton támaszkodik. Bár díszek híján
jóval elvontabban, de ez a téli hangulatot teremtő plasztikus
tárgy is megidézi a karácsonyfa-tematikát.

Tisztelet
a tradíciónak

De nem csak a különleges, extravagáns
részletek kaptak szerepet a lakásban:
az olyan hagyományos díszítőelemek is
feltűnnek néhol, mint a koszorúk vagy a mutatós mécsestartók, sőt a festéssel dekorált
üvegbúra alatt egy hagyományőrző karácsonyi jelenet is feltűnik szintén a nappaliban.
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Hosszú távra

A hálószoba nyugalmát semmi nem zavarhatja meg,
még a karácsonyi készülődés sem. Éppen ezért Lígia itt
kizárólag a piros ágytakaróval hangolta át a helyiséget.
Az ágy mellett sorakozó, házikó formájú polcok szándékosan elevenítik fel a klasszikus babaházakat, így inkább
a játékos vonulathoz tartoznak. Lígia nem szokványos
megoldásai zömmel természetes anyagokból készültek,
olyan meggondolással, hogy néhány dekoráció akár egész
évben a lakás dísze maradhat.
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