caSE&IDEI Atmosferă liniștitoare
Colțul de studiu
este acum prioritar
în scenografia
camerei, iar atlasul
de geografie nu
lipsește de pe birou...
Iar Rareș are reale
talent de povestitor
și de pictor.

Pe tonuri calme
de bej și bleu
Camera lui Rareș, cu care ne-am împrietenit
în Târgu Mureș, a fost prilejul de a descoperi
poveștile țesute în jurul decorului marin.
Text: mădălina georgescu Foto: Sorin Iacob

R

areș are opt ani și este acum în
clasa a doua. De cum ne-a primit
a ținut să ne spună povestea unicei pere care a crescut în grădina
lui, pe care am și imortalizat-o în decor înainte
să fie gustată. Apoi ne-a arătat tabloul pe care
l-a pictat, rățuștele decorative „adoptate“, globurile
colorate pe care și le-a ales singur, ne-a povestit
despre acvariul de curând primit și despre steluțele
de mare... Am aflat că aceasta este camera lui de
când s-au mutat în casă nouă, adică de acum 5 ani,
iar pătuțul de bebe, din aceeași colecție de mobilier, a fost între timp înlocuit.
Designerul a fost chiar mămica lui, Simona, care
odată cu provocarea amenajării noii case a hotărât
să-și transforme pasiunea în profesie, iar acum
este implicată în proiectele de amenajare ale prietenelor cu casă nouă. „Rareș a fost destul de agitat când era mic, astfel am ales albastrul pentru
efectul lui liniștitor. Am vrut mobilier alb pentru a
face camera să pară mai spațioasă și pentru versatilitatea lui. Apoi am găsit tapetul cu temă marină, care a dat tonul decorului“, îmi explică ea. n

Rățuștele au fost cumpărate pentru grădină,
însă Rareș le-a adus deasupra patului său. Caseta de
bijuterii e o moștenire de familie, iar coronița a fost
lucrată manual de Rareș împreună cu Simona.

Designerul ne spune:

Mobilierul a fost realizat
la comandă de o firmă locală
care lucrează pentru export
(Mobinarta). Tapetul este de
la Praktiker, covorul IKEA, iar
tablourile cu steluțe sunt opera Simonei. Iată și singura pară
din grădina lui Rareș!
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„Culori neutre
la mobilier și un
ton contrastant
drept accent.
Astfel decorul
e mai ușor
de adaptat
în timp.“
Simona Ungurean
e-mail: simona.ungurean@gmail.com

Îți prezint pictura lui Rareș și acvariul
cu peștii pe care îi hrănește atent.
Elefănțelul este o jucărie lucrată manual
de o prietenă de familie.
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