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mediterrán világ illata, látványa, ízei rabul ejtenek. Érezzük bôrünkön a
forróságot, Provance buja levendula illatát. Ezer emlék férkôzik
lelkünkbe a mediterrán szót hallva. A délies hangulathoz életérzés páro-

sul, mellyet megvalósítani a magyar klíma és mentalitás mellet igazi feladat. Kis
hazánkban nagy divat lett mediterrán otthont teremteni, bár ehhez jóval több kellene néhány kovácsoltvas lámpával díszített, kôvel borított falnál.

A mediterránum minden íze ezer szállal kötôdik
a múlthoz. Színeiben, anyaghasználatában a természetadta vonalakhoz, a könnyed megmunkáláshoz
igazodik. Egyszerû letisztult formavilága funkcionalitásra és szépségre törekszik, holmi klasszicista túldíszítettség nélkül. Több délies stílus közül
választhatunk. A provance-i, a görög vagy az olasz
között sok átfedés van, alapvetôen az egyszerû,
minôségi bútorozás a cél. A spanyol mediterrán
ezektôl alapjaiban eltér, mivel a gyarmati hatások és
hódítások, jelentôs nyomot hagytak építészetükben
és ízlésvilágukban. Reprezentativitás, túldíszítettség, olykor monumentalitás jellemzi. Ezt fokozzák az arany gyakori használatával. Míg az olasz
tervezô minôségre törekszik, a spanyol a látványra.
A görög lakberendezés tiszta, hideg színeivel ellentétben a spanyol tüzes narancsot és vöröset használ.

A mediterrán otthon kialakításánál olyan természetes könnyed anyagokban gondolkozzunk,
mint a rattan, a kovácsoltvas finom megmunkálású
mintái, érdekes hatású kövek, masszív fagerendák.
Bútorzatban a szellôs, levegôs terekre, minôségi
fabútorok használatára törekedjünk. A kevesebb
néha több elv alapján válogassunk bútorokat,
melyek láttatni engedik a fa nemes szépségét, de
nem hivalkodóak.

A mediterrán stílusú konyha kialakításához nagy tér kell. Szellôs
levegôs elrendezés egy, vagy kétsoros, gyakran szigettel kombinált formában. Nincs szükség agyonzsúfolt faliszekrényekre, pazar díszítôelemekre, hiszen itt maga a bútor kialakítása, a minôségi anyagok és az
egyszerûség a látvány. A tervezés során nagyon figyelni kell a
klasszicista elemek nélkülözésére, különben a tér és a bútor nem tudja
láttatni magát. Magas funkcionális értékkel bíró konyhákról
beszélünk, ami nagylétszámú családi fôzéseket is maradéktalanul
kiszolgál. Praktikus beépíthetô készülékekkel, s azok minden kényelmet megadó elrendezésével tökéletessé tehetô a belsô funkcionalizmus. A stílust külön kiemeli az épített falak és a pult, mely a ter-
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mészetes anyaghasználat megjelenésével az idôtállósá-

Szolíd beige függönyök, s azok is természetes

got, tartósságot sugallja. Emeli a látványt néhány

anyagokból, pl. len, gyapjú. A konyha díszítésénél is

falfülke kialakítása, ami a délies belsôépítészet sajátja,

tartózkodjunk az apró büngyürkéktôl, porcelánka-

s kifejezetten a régmúlthoz visszanyúló mediterrán

csáktól, díszes füszertartóktól, mert az nem sajátja e

stílust hangsúlyozza. Az elszívókürtô gyakran kemen-

stílusnak.

ce jellegü, ízeiben a házitûzhely melegét sugallja,
ugyanakkor nagyteljesítményû elszívómotort rejt,
mely a korunknak megfelelôen tökéletes szagelszívást
ad. Egy így elkészített és minôségileg burkolt konyhabútor rendkívüli látványt ad. Az épített konyha tulajdonosa ritkán gondolkozik azon, hogy az éppen
aktuális új trendnek hódolva lecserélje bútorát.
Szerencsés ha a mediterrán hangulatot egyszerûen
megmunkált minôségi kovácsoltvas kiegészítôkkel
párosítjuk (pl. bútorfogantyú, falikarok, pultkorlát). A
durván felületkezelt falfelület natúr, vagy meleg árnyalatú földszín (rozsdabarna, olivazöld, terrakotta).

Az

egyszerû

vonalvezetésû

konyha

szerves része a nagy tágas étkezôgarnitúra.
Nagyméretû, bôvíthetô nemesfa asztallal,
melyet a tradíciókat követve a tér közepére
helyeznek el, hogy a nagylétszámú család
minden tagja kényelmesen körbeülhesse.
Az asztalban a konyhabútor anyaga köszön
vissza, sugallva az egyszerûséget és a minôséget.

Atra - Egizia

Szeretjük a mediterránt. A tengert, a napfényt, a

ká s akkor talán mi is átvehetünk egy kicsit abból az

déli emberek vendég és családszeretetét, az életigen-

életvidám, kívülrôl kissé harsány, ám belülrôl na-

lést, amit ez a buja rendkívül sokszínû térség minden

gyon is emberséges, természetközeli életmódból me-

porcikája áraszt. Bátran válasszuk a saját stílusunk-

lyet úgy hívnak Dolce Vita.
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