


Iată prima impresie pe care ți-o dă această  
minunată casă cu vedere spre lacul Lugano, din 

Elveția! Iar senzația este de-a dreptul copleșitoare.

TEXT: GEORGIANA MITRAN FOTO: ALESSANDRA LONGONI, GIANPIETRO GODIO

„PLUTEȘTE“ 
DEASUPRA APEI
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Veioza din 
imagine, asemenea 
celor din întreaga 
casă, fac parte 
din colecția 
designerului 
Claudia Pelizzari. 
Piesele inspirate de 
tradiția Orientului 
sunt semnate de 
Giada Barbieri.

Zona de relaxare 
din dining este 
concentrată în 
dreptul unui 
șemineu, dar și 
al unei ample 
suprafețe vitrate. 
Astfel, spectacolul 
vine din două 
direcții.

Pe post de măsuță 
de cafea a fost 
aleasă varianta unui 
taburet XXL, ce vine 
în completarea altor 
două taburete mai 
mici. O canapea 
și două fotolii 
completează această 
zonă de zi.

Suprafața generoasă 
a terasei a permis 

amenajarea mai multor 
zone, printre care și 

una de luat masa. 
Aceasta este vizibilă 

din living.

Unde se află: este amplasată 
în Capolago, Elveția, pe malul 
lacului Lugano.
Locatari: un cuplu sofisticat de 
antreprenori
Tipul amenajării: cei doi soți au 
apelat la serviciile designerului 
Claudia Pelizzari pentru renovarea 
și mobilarea casei, ce măsoară 
190 mp. Rezultatul este o 
amenajare elegantă, unde piesele 
clasice se îmbină în mod armonios 
cu cele de factură modernă.
Punctul forte: panorama 
spectaculoasă asupra lacului 
Lugano este fără îndoială atracția 
acestei case, ce se aseamănă 
unui cub din sticlă. Arhitectura 
construcției este una foarte 
inspirată, având în vedere 
vecinătatea lacului, pentru că 
suprafețele vitrate favorizează un 
fascinant joc de lumini la interior.

DESPRE CASĂ
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Țesăturile folosite în amenajare sunt neutre, excepție 
făcând husele pernelor decorative și tapițeria 
canapelei, din in albastru-închis. Aceasta este asortată 
peisajului ce se dezvăluie dincolo de ferestre.

Două tablouri cu tematică abstractă personalizează 
în mod inspirat zona de relaxare din living. Ele 
respectă cromatica întregii amenajări, astfel că 
unitatea decorului este asigurată.

Masa de dining, al cărei picior te duce cu gândul la o sculptură, este realizată  
de Studio C.P., la comandă. Scaunele sunt marca Hamilton&Conte (Paris), iar lustra 
amplasată deasupra mesei este model Skygarden, brand Flos.

O insulă este folosită 
atât pe post de front 
de lucru, cât și de 
bar sau de loc pentru 
un mic dejun frugal. 
O hotă impozantă 
personalizează micuța 
bucătărie open space.

Un set nou de 
mobilier a venit în 
completarea pieselor 
pe care proprietarii 
au dorit să le păstreze 
din vechea amenajare. 
Toate obiectele se 
armonizează cromatic.»

P
utem spune că la-
cul a fost și punctul 
de pornire al ame-
najării, de signerul 
Claudia Pelizzari 
acordându-i ne-

sfâr șitei întinderi albastre statutul de 
vedetă. Așa se face că pentru ame-
najarea casei a ales o gamă croma-
tică neutră, pentru a nu interfera cu 
albastrul infinit al lacului. Țesăturile 
folosite sunt în mare parte naturale, 
astfel încât interiorul să fie, pe cât 
posibil, o continuare firească a exte-
riorului. 
Având în vedere panorama spectacu-
loasă, în jurul exteriorului gravitează 
totul. Lacul pare să inunde interiorul 

prin amplele suprafețe vitrate ale ca-
sei, răspândind lumini și reflexii de 
vis. Astfel, datorită acestui joc de lu-
mini, operele de artă care accesori-
zează casa vibrează diferit în diverse 
momente ale zilei, permițând des-
coperirea unor noi detalii la fiecare 
observare. 
Amenajarea este una „cuminte“ nu 
doar din punct de vedere al croma-
ticii, ci și al liniei pieselor de mobi-
lier și accesoriilor. Obiectele inspi-
rate de tradiția Orientului, create 
de de signerul Giada Barbieri, ies în 
evidență și sporesc farmecul amena-
jării. Un alt element care personali-
zează decorul este masa de dining 
cu blat din eucalipt. De asemenea, 
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În spatele unei draperii se ascund etajere pe care 
sunt depozitate diverse obiecte. O soluție mai 
accesibilă în locul clasicelor uși.

Baia este îngustă și amenajată, de asemenea, în 
culori neutre. Cabina de duș amplifică spațiul, datorită 
pereților realizați  din sticlă.

Fotoliile cu aer vintage au fost păstrate din vechea amenajare. Datorită 
materialului din care sunt realizate și cromaticii, acestea se integrează perfect în 
cadru. Un tablou cu tematică din natură completează armonios decorul.

În dormitor, partea inferioară a pereților a fost 
placată cu lambriuri, sporind eleganța amenajării. 

Acestea au fost alese în armonie cu ușa atât din punct 
de vedere cromatic, cât și al modelului.

Suprafața apei 
își dezvăluie 
frumusețea și din 
dressing. Practic, din 
aproape orice punct 
al casei ai privi, ai 
numai motive de 
încântare.

Ce îți poți dori mai 
mult decât să te trezești 

dimineața cu lacul 
Lugano delectându-ți 

privirea? Asemenea 
livingului, dormitorul 
are acces pe terasă,  

într-o zonă de relaxare. 

atrage atenția și biblioteca, datori-
tă elementelor din alamă, a căror 
textură este în deplină armonie cu 
strălucirea pe care o emană lacul 
Lugano în zori. Această inconfun-
dabilă și mirifică strălucire poate 
fi admirată și de pe terasa amplă, 
unde este o adevărată plăcere să 
te relaxezi indiferent de momen-
tul zilei. Amenajarea ei păstrează 
aceleași coordonate simple, dorința 
designerului fiind aceea de a lărgi 
perspectiva. Astfel, nicio stridență 
nu își face simțită prezența, fie că 
vorbim de finisaje, fie de piese de 
mobilier, terasa fiind astfel o con-
tinuare firească a zonei de zi și a 
restului încăperilor. ■
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