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TEXT NARIDA BASREDO

INTERIOR DESIGN STUDIO MK27

BRAZILIAN
TREATMENT
Keharmonisan warna dan material yang terjalin dalam
penthouse di São Paulo ini seakan menepis paradigma
masyarakat akan dinginnya hunian Modern.

PHOTOGRAPHY JONAS BJERRE-POULSEN
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“Tiap detail arsitektur pada hunian ini dibuat seirama. Tidak ada
satu hal pun yang keluar dari ide rancangannya, termasuk tekstur,
warna, dan tema yang dikembangkan.”

S

tudio MK27 dan karya-karyanya tidak pernah luput
dari perhatian pencinta desain. Tidak terkecuali proyek
terbarunya, sebuah penthouse di São Paolo yang selesai
pertengahan tahun lalu. Ide dasar pada hunian vertikal ini
ialah ruangan yang open-space, tanpa banyak dinding yang
membatasi, hingga ruangan tampak lapang dan sejuk. Koridor-koridor
besar menyatukan ruang satu ke ruang lainnya, serta menjadi sarana
display artwork milik penghuni.
Pengaturan ruang yang dikombinasikan dengan karya seni
menjadikan tiap jalan dan koridor terlihat seperti ruang dengan plafon
tinggi, bukan hanya sekadar lorong membosankan. Tentu saja, ide dasar
desain rumah ini adalah untuk membuat bangunan nyaman dalam
suasana yang tenang. Berbagai perabot pun dibuat khusus untuk rumah
ini, agar memiliki ikatan harmonis dengan berbagai objek desain klasik,
beberapa di antaranya ialah kursi dan sofa. Berbagai furnitur yang
digunakan adalah produk-produk orisinal dari Brazil, Scandinavian, dan
Italia, yang dirancang oleh Hugo Franca, Hans Wegner, Franco Albini,
dan Gio Ponti.
Panel kayu dan lempengan besi kerap digunakan untuk menutupi
hampir seluruh bagian dalam rumah. Sedangkan lantainya memakai
batu marmer dan kayu. Warna-warna yang dipilih pun sangat selaras
dan serasi, termasuk pada tirai yang menggunakan warna jingga
dan beige. Tone kemerahan juga terlihat pada beberapa lapisan,
menciptakan suasana hangat pada tiap ruangnya. Tiap detail arsitek
pada hunian ini diberikan perhatian yang setara, tidak ada satu hal pun
yang keluar dari ide rancangannya, termasuk tekstur, warna, dan tema
yang dikembangkan.

Hunian ini terbagi menjadi tiga lantai. Di lantai pertama merupakan
area privat, seperti kamar tidur. Lantai kedua digunakan sebagai dapur,
ruang kerja, ruang makan, dan ruang keluarga. Sedangkan lantai
ketiga adalah ruang membaca dan area spa dengan kolam renang
dalam ruang, taman, dan tempat berolah raga. Ruang membaca atau
perpustakaan mungkin yang menjadi salah satu alasan bagaimana
rumah ini sangat menarik. Di ruang ini terdapat rak buku raksasa yang
terpasang di keempat dinding dari lantai hingga langit-langit. Rak besar
tersebut hanya memiliki bukaan pada pintu dan tentu saja jendela
besar yang memperlihatkan pemandangan cantik kota São Paolo dan
kesibukannya. Bayangkan berapa banyak buku yang akan tersimpan di
rak besar itu.
Penataan ruang keluarga dilengkapi dengan sofa dan kursi bergaya
club, dan end table, membuat area ini terasa sangat fungsional untuk
tempat bersosialisasi. Tiap bagian ruang dipisahkan oleh karpet besar,
yang juga berwarna natural hingga tidak menarik perhatian terlalu
berlebih. Sistem penerangan yang dipakai adalah direct lighting dan
beberapa lampu dekoratif, serta dilengkapi beberapa lampu dinding.
Semua ruang pada lantai atas memiliki langit-langit ganda. Mungkin itu
sebabnya perpustakaan dan spa berpeluang untuk memiiki luas ruang
yang besar. Secara arsitektural, ruang membaca merupakan ruang
terbesar pada rumah ini.
Tak hanya bangunan besar dan interior Modern yang meliputi
ruangan, namun sang desainer juga melengkapinya dengan kehadiran
kolam renang dan taman, sehingga kesan asri sangat terasa pada
lingkungan hunian. Kehadirannya seakan memberi keseimbangan
antara suasana metropolitan dengan nuansa alam sekitarnya.

Designer's Facts
Studio MK27 terletak di kota São Paolo,
didirikan pada awal tahun 1980-an oleh
seorang arsitek, Marcio Kogan. Kini ia
memiliki 22 rekan kerja sesama arsitek dan
desainer di Brazil dan internasional.
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Living Room

Penataan ruang keluarga dengan lampu berdiri,
sofa, dan kursi bergaya club, serta end table
membuat area ini terasa sangat fungsional untuk
tempat bersosialisasi.
DETAILS Berbagai furnitur yang digunakan adalah
produk-produk orisinal dari Brazil, Scandinavian,
dan Italia, yang dirancang oleh Hugo Franca, Hans
Wegner, Franco Albini, dan Gio Ponti.
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Bedroom

Material kayu kerap digunakan untuk
menutupi hampir seluruh bagian dalam
rumah, termasuk kamar tidur. Warnawarna yang dipilih pun sangat selaras dan
serasi, hingga terlihat hangat.
DETAILS Situs Lantekayu.com memiliki
berbagai jenis kayu yang dapat
diaplikasikan dalam dinding dan lantai
interior, serta eksterior.

st yle t ips

PHOTOGRAPHY COURTESY OF OLUCE PRESS. MOLTENI&C PRESS. NORM ARCHITECS PRESS.
PORRO PRESS. CARL HANSE & SON PRESS. CAPPELLINI PRESS.

ATAS KE BAWAH
Atollo Gold Table
Lamp karya Vico
Magistretti, Oluce.
D.552.2 Table karya
Gio Ponti,
Molteni&C. Raw
Cushion, Norm
Architects. Modern
Piede-Bridge
Cupboard karya
Piero Lissoni, Porro.

Cosy Corner
Walau bergaya Modern dengan ruangan serba terbuka, namun pemilihan
material dan warna-warna natural yang terjalin menciptakan rasa hangat.
KIRI KE K ANAN
CH07 Shell Chair,
karya Hans J.
Wegner, Carl
Hansen & Son.
Petite Quack Sofa,
Cappellini.

Panel kayu dan lempengan besi kerap digunakan untuk menutupi hampir seluruh bagian
dalam rumah. Sedangkan lantainya memakai batu marmer dan kayu. Warna-warna
yang dipilih pun sangat selaras dan serasi, termasuk pada tirai.
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