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Počitnice na Obali

1

Nežni naravni sivkasti odtenki z nadihom modre napeljujejo misli k
morju, pesku, počitnicam. In prav o vsem tem sta razmišljali notranja
oblikovalka Marjetka Lužovec Hrvatin in krajinska arhitektka Mateja
Lužovec iz biroja Detajl in celota, ko sta za štiričlansko družino snovali
notranjo podobo počitniškega stanovanja na Obali.
Besedilo: Aleksandra Zorko Fotografije: Jernej Prelac

D

obrih petinsedemdeset kvadratnih metrov
veliko stanovanje s teraso in atrijem, ki je del
novozgrajenega stanovanjskega bloka, ima
lep razgled na morje. Osrednji bivalni prostor, ki se
odpira v atrij, spalnica, mladinska soba in kopalnica
so, kot pravita arhitektki, dobro razporejeni, treba pa
jih je bilo domišljeno opremiti, saj niso veliki. V počitniškem stanovanju je treba izpolniti tudi zahtevo
po prilagodljivosti prostorov oziroma pohištva, saj
pridejo na obisk prijatelji, sorodniki, ki tu prespijo.
»Ko snujeva interier za hišo ali stanovanje za vsakodnevno življenje, izhajava iz navad, obveznosti,
vsakodnevnih opravkov ljudi, ki bodo tam živeli.
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Pravzaprav je vse podrejeno funkciji, seveda pa imata pomembno vlogo tudi estetika in dizajn. Vedno
poskušava združiti funkcionalnost in estetiko,« pojasnjujeta. To pomeni, da ustvarita prijetno bivalno
okolje, v katerem se bo uporabnik dobro počutil in
bo rad prihajal domov. Za počitniška stanovanja
velja skoraj enako, z eno razliko, pravita, pri njih si
namreč lahko privoščita več dizajna. »Pri opremljanju počitniških stanovanj in hiš so ljudje bolj odprti
za nenavadne kose pohištva kot pri snovanju domov,
kjer si želijo bolj izčiščeno, brezčasno in seveda zlasti funkcionalno,« po svojih izkušnjah ugotavljata
sogovornici.

1. Osrednji prostor z izhodom v atrij je odmerjen kuhinji,
jedilnici in dnevni sobi. Interier je zasnovan v naravnih
odtenkih, s poudarkom na sivkasti barvi, ki deluje elegantno,
noto morskega pa vnašata modra barva in tekstura.
2. Kuhinja se skriva v zaprtem kubusu in je lahko v celoti
zaprta, kadar je ne uporabljajo, med kuhanjem pa jo lahko
odprejo v celoti ali le deloma z zgibnimi vrati. Arhitektki sta
našli rešitev, ki omogoča več različnih ureditev istega prostora. Ko kuhaš ali obeduješ, je kuhinja odprta, ko se sproščaš,
bereš ali gledaš televizijo, zaprta. Takrat je videti kot stena v
dnevni sobi.
3. Mizica Canasta oblikovalke Patricie Urquiole, iz katere sta
arhitektki izhajali pri navdihu za notranjo in zunanjo opremo
počitniškega stanovanja.
4. Orjaški ogledali, prislonjeni ob steno, razširita prostor, v
tem primeru hodnik.
5. Stena v osrednjem prostoru je obdelana s posebno tehniko nanašanja barv in spominja na notranjost morske školjke,
ob določenem kotu in svetlobi pa tudi na čipko.
Tokratna zasnova interierja je obsegala tudi prenovo kopalnice, čeprav je bila ta tako rekoč nova. Kot
pravita sogovornici, je bila narejena po neosebnem
tipskem načrtu, zato so se odločili za spremembo, s
katero so jo posodobili in na novo zasnovali osvetlitev. Temeljit razmislek so zahtevali tudi drugi prostori. Osrednji je dokaj majhen, zato je bilo treba dobro
premisliti, kako ga osmisliti. Po osnovnem načrtu je
bila linijska kuhinja umeščena med dvema zidovoma, s čimer bi postala središče bivalnega dela stanovanja. Tega pa si niti arhitektki niti lastniki niso želeli, saj gre za počitniško stanovanje, kjer naj bi bilo
vse bolj sproščeno. »Če bi jo postavili tako, kot je bilo
predvideno, bi imeli ves čas občutek, da smo v kuhinji,« razmišljata sogovornici. A ker brez nje tudi na
počitnicah ne gre, je nastal sredinski zaprti del oziroma kubus. Ta omogoča, da je kuhinja lahko v celoti
zaprta, kadar je ne uporabljajo, med kuhanjem pa jo
odprejo v celoti ali le deloma z zgibnimi vrati, ki se jih
da pospraviti v za to predvidene reže ob straneh, da
ne motijo med kuhanjem. »Nastala je rešitev, ki omo-
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goča več različnih ureditev istega prostora. Ko kuhaš
ali obeduješ, je kuhinja odprta, ko se sproščaš, bereš
ali gledaš televizijo, zaprta. Takrat je videti kot stena
v dnevni sobi,« pojasnjujeta arhitektki.
Razporeditev prostorov je bila v osnovi dobra,
vendar so bile sobe razmeroma majhne. Zato se je ob
razmišljanju, kako iz majhne sobe narediti večfunkcijski prostor, porodila zamisel premičnih postelj.
Ti sta lahko postavljeni ločeno ali skupaj. Tako lahko mladinska soba gosti tudi par na obisku, ne zgolj
odraščajočih deklet. Za počitniško stanovanje je, kot
pravita, dobro, da je pohištvo prilagodljivo, saj včasih
povabimo tudi goste, ki prespijo.
Osnova tako za osrednji prostor kot druge sobe
so naravni odtenki, s poudarkom na sivkasti barvi, ki vnaša eleganco, noto morskega pa sta dodali
z modrimi barvami in teksturami. Za navdih so bili
morje, pesek, školjke. Izhajali sta iz mizice Canasta
oblikovalke Patricie Urquiole, na kateri so te barve
združene v enem vzorcu. Kombinacija barv se ponovi v sliki, prislonjeni ob steno za jedilno mizo, avtorsko delo arhitektk. »Vedno nama manjka ta element
umetniškega, slikarskega dela,« ugotavljata, zato sta
se tokrat odločili in sami poskrbeli zanj. Poigravali
sta se z različnimi teksturami in barvami, sledili pa
sta tudi modnim smernicam, ki postavljajo ogromne
slike kar na tla ob steno.
Prva asociacija ob pogledu na steno, obdelano s
posebno tehniko nanašanja barv, je notranjost morske školjke, ob določenem kotu in svetlobi pa tudi
čipka. Tako je obdelana stena v dnevni sobi, spalnici
in mladinski sobi. S takimi posegi in mešanjem slogov, enostavnih linij in barv z dizajnerskimi kosi sta
arhitektki ustvarili dinamiko. Z velikimi ogledali,
postavljenimi na tla hodnika, pa sta razširili prostor.
»Ogledalo spremeni interier, odbija svetlobo, poveča prostor,« pojasnita in dodajata, da z njim lahko
vizualno spremeniš arhitekturo prostora. Podobno
kot z barvami in osvetlitvijo. Prav slednji sta name-
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nili veliko pozornosti. Za začetek sta naredili načrt
osvetlitve, nato so razpeljali električno napeljavo na
novo. Osvetlitev je zelo pomembna, a samo z eno pla
fonjero na stropu ne moreš ustvariti vtisa dinamike.
Izbrali sta nadgradna svetila in jim dodali še druga,
bolj izstopajoča, za tista mesta, kjer je bilo zaželeno
toplo in prijetno vzdušje. Pomembna je tudi senca, ki
jo mečejo svetila, pravita sogovornici, to sta dosegli z
usmerjeno svetlobo iz svetlobnih tulcev. Poglede pri
teguje viseča luč nad jedilno mizo Aeros oblikovalca
Rossa Lovegroveja, ki je arhitektki spomnila na mor
skega ježka. Svetloba proseva skozi kovinsko perfora
cijo in naredi prijeten ambient.
Pomemben del počitniškega domovanja je tudi zu
nanji prostor, v tem primeru lesena terasa in travnat
atrij. Oba sta bila že narejena po osnovnem načrtu.
Del terase je nadkrit z zgornjim balkonom, prav tako
se ga da zapreti s kovinskimi perforiranimi paneli.
»Vse te dele – notranjost, pokriti del in atrij – sva želeli

povezati v zaokroženo celoto. Zdaj je na vrtu počival
ni del z ležalniki in senčnikom, na terasi pa lounge s
počivalnimi stoli. Tako so ti deli že vizualno osmiš
ljeni, na enem sediš in piješ kavo, na drugem počivaš
in bereš. Vse skupaj pa deluje kot celota,« pojasnita
arhitektki. Potrebe po vrtni mizi in stolih ni bilo, saj
se dajo steklene površine v bivalnem delu odpreti in
se notranjost poveže z zunanjostjo. Samo ena velika
jedilna miza je tako dovolj. Prostor z veliko stekle
nimi površinami sta zmehčali z zavesami, ki jih la
stniki lahko zvečer zastrejo in tako dobijo prijetnejši
občutek.
»Na prostor ne gledava kot na lupino, v katero
postavimo pohištvo, ampak kot na arhitekturno in
oblikovno celoto,« je vodilo, ki ga arhitektki upošte
vata pri svojem delu. Tako je bilo tudi tokrat, ko sta v
počitniškem domu združili preproste kose z dizajner
skimi, vintage slog z minimalizmom, vsemu skupaj
pa dodali pridih počitnic.

6. in 8. Mladinska soba in
spalnica sta dokaj majhni,
zato je temeljit premislek,
kako iz majhne sobe narediti
večfunkcijski prostor, porodil
zamisel premičnih postelj. Ti
sta lahko postavljeni ločeno
ali skupaj. Tako lahko mladinska soba gosti tudi par na
obisku, ne zgolj odraščajočih
deklet.
7. Kopalnico so izdelali
na novo s poudarkom na
dobrem izkoristku prostora
in kakovostni osvetlitvi.
9. Na vrtu je počivalni del z
ležalniki in senčnikom, na
terasi pa lounge s počivalnimi stoli.

Ogledalo spremeni interier, odbija svetlobo, poveča prostor,
z njim lahko vizualno spremeniš arhitekturo prostora.
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