
W W W . M A R I E C L A I R E . H U
19009

9 771788 862005

HÁNY 
KÖNYV KELL 

A BOLDOG
ÉLETHEZ?

MARIE KONDO 
MEGMONDJA

C í m l a p s z tá r

Z E R O
WASTE

AZ ÚJ 
GENERÁCIÓ 
MÁR NEM 
PAZAROL

ETIKUS KIEGÉSZÍTŐK
EHETŐ KOZMETIKUMOK

FENNTARTHATÓ ÉTTERMEK

„ÖRÜLÖK, 
HOGY DIVAT 
LETT ÖKO-

TUDATOSNAK 
LENNI”

CSODAFÁK 
AFRIKÁBAN

ÉLELEM ÉS 
BIZTONSÁG 

AZ ERDŐBŐL

MAGYARORSZÁG

VÁLTSUNK EGYÜTT 
ZÖLDRE! 

 

Ú J R A PA P Í R O N !



A nappali egyik falát teljes  
egészében polc borítja. Multi
funkcionális bútordarab: elnyel 

rengeteg könyvet, bemutatóhelyet 
biztosít számtalan műalkotásnak, és 
mászókaként szolgál a macskáknak

OLVASGATÁS 
A CICÁKKAL

Családtagként kezelik a macskáikat, ezért 
új otthonukat úgy alakították ki, hogy az 
állatok is feltétlenül jól érezzék magukat 

benne. Sok fény, meglepő színárnyalatok, na 
meg könyvek, könyvek és könyvek egy mű-

vész házaspár New York-i lakásában.



2019. SZEPTEMBER / MARIECLAIRE.HU     187

otthon

 K omoly könyvtárral, műgyűjteménnyel 
és két kedves macskával költözött be 
új, New York-i otthonába egy tanár-
költő-képzőművésznő a költészetben 
szintén jártas, de polgári foglalkozást 

űző férjével. Egy Brooklynra jellemző, emeletes 
sorházakkal szegélyezett utcában vásároltak 
maguknak egy egész épületet, a regénybe illő 
nevű Windsor Terrace városrészben. A föld-
szinten kívül még két emelet állt rendelkezé-
sükre, és bár a ház eredeti alaprajzát nagy-
részt tiszteletben tartották, az életmódjukhoz 
leginkább alkalmazkodó terek kialakításához 
belsőépítészek segítségét is kérték.

A munkára a BFDO Architects lelkes csapatát 
választották, akik addig szeretnek ötleteket és 
terveket gyártani, amíg az épület lehetőségei 
és a lakók igényei egyensúlyba nem kerülnek, 
így a művészházaspár bátran elmondhatta, mit 
is szeretne. Elsősorban világos árnyalatokat, 
vidám színeket és sok fényt. Azután külön he-
lyet mindkettőjüknek, ahol nyugodtan dolgoz-
hatnak, és ahol elhelyezhetik komoly mű- és 

A képek az óra
mutató járásával 

megegyező irányban: 
az ebédlő ben álló, 
eredeti tálalószek

rényen felhőkkel 
díszített Rubikkoc

kák, a tulajdonos 
műalkotásai sorakoz

nak. Az ugyanezen 
a szinten berendezett 

konyha. A ház kert 
felé néző homlokzata 

következik, végül 
a középső szint teljes, 

átnézeti képe 
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könyvgyűjteményüket. De az építésziroda ezen 
kívül is kapott még egy fontos feladatot: meg 
kellett oldaniuk, hogy a házaspár két félénk, ám 
annál kíváncsibb macskája is jól érezze magát az 
új otthonukban. A két cica szereti a kuckókat, 
illetve a magas helyeket, de ha váratlan vendég 
érkezik a családhoz, menten elbújnak (képein-
ken is csak egyikőjük mutatja meg magát), ehhez 
pedig jó rejtekhelyekre van szükségük.

A képek tanúsága szerint tökéletes otthon 
született. A gyűjtemény nagy része a középső 
szinten berendezett nappali és étkező polcain 
kapott helyet, amely mindjárt a macskák ját-
szótereként is szolgál. A lépcsőzetes polcon 
felugrálva, az állatok a magasból f igyelhetik 
az eseményeket, vagy egy apró csapóajtón át 
felmehetnek a felső szintre is. Az érdekesebb 
műalkotások külön fülkéket kaptak. A fényt 
egy felülvilágító (is) biztosítja, méghozzá több 
emeleten át. Megmaradtak az eredeti ajtók és 
kilincsek, felfrissítették a régi fenyőpadlót, fel-
használtak meglévő fapaneleket. A felső eme-
leten vannak a dolgozó- és a hálószobák, az 
alsó, macskamentes zónában pedig a vendégek 
helyezhetik kényelembe magukat.  mc

A fürdőszoba, és részlet a közlekedőből: 
mindkét helyiségben meg tudták oldani 
a természetes világítást (is)

Napfényes olvasókuckó a dolgozószobában, 
a macskák rámpája a túloldalról nézve, 
és a ház hangulatos főbejárata – jó ide belépni

Az emeleti 
hálószobába 
speciális 
csapóajtaján 
át megérke
zik az egyik 
macska. Ál
modozásra 
késztető 
atmoszféra 
a nappaliból 
nyíló mos
dóban


