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Country Living
Kekontrasan yang tercipta antara tampak luar dan dalam dari desain pondok di
pinggir kota New York ini jauh dari kata gaya pedesaan biasa.
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“Bagian dalam rumah dibuat sederhana dengan produk bergaya
Modern. Cukup terlihat kontras dengan tampak depan rumah yang
terasa hangat dengan elemen kayu.”

I

ni adalah zaman saat manusia saling berkompetisi dengan
kesibukan dan tenggelam dalam telepon genggam yang tidak
ada habisnya. Kini, kesederhanaan menjadi sebuah kelangkaan.
Manusia sekarang mencari kesunyian dan ketenangan dalam
kesederhanaan. Semua bisa diawali dari rumah tinggal.
Kesederhanaan sebuah rumah dapat meningkatkan kenyamanan dan
relaksasi. Pondok bergaya Modern ini berada di Sagaponack, sebuah
pedesaan di wilayah Suffolk, New York. Desainnya menggambarkan
sebuah kesederhanaan, tampak depannya dibungkus dengan kayu.
Dinamai sesuai dengan lokasinya dibangun, Sagaponack Cottage,
didesain oleh Axis Mundi Design. Rumah panggung dengan area
santai di bagian teras, tepat sebelum memasuki desain yang Modern di
dalamnya.
Bagian dalam rumah dibuat sederhana dengan produk bergaya
Modern. Cukup terlihat kontras dengan tampak depan rumah yang terasa
hangat dengan elemen kayu. Hitam, putih, dan abu-abu dikombinasi
untuk menyatukan sebuah bentuk yang elegan dan modern. Beberapa
sentuhan warna biru dipakai untuk mendekorasi ruang-ruang privat
material kayu digunakan pada kamar tidur dan kamar mandi untuk
menambahkan kesan hangat dan untuk membuat transisi dengan area
outdoor. Pondok ini dibangun oleh arsitek Blaze Makoid serupa dengan
vila-vila ala Hamptons dengan atap sirapnya. Sedangkan untuk interior,
Axis Mundi, biasanya tidak selalu bermain berdasarkan aturan. Studio
desain ini menyambut bangunan serba putih buatan Blaze dengan
memasukkan furnitur nyaman bergaya kontemporer.
Perlengkapan interior rumah bergaris Modern seperti Cassina,
Poltrona Frau, B&B Italia, lampu gantung Moooi, dan lapisan-lapisan
industrial seperti pada besi di sekeliling perapian dan aluminium pada
dapur, menambah tampilan artistik rumah ini dari luar hingga dalam.

Sementara warna yang digunakan lebih mengarah kepada palet warna
netral, namun studio desain Axis Mundi tak melupakan sentuhan
warna berbeda, seperti biru. Mereka menggunakan aksen warna biru
pada kamar tidur untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk
beristirahat. Pilihan warna yang tidak berlebihan menjadi latar belakang
bagi penghijauan di area luar rumah. Sebuah variasi yang menyejukan
dan berbeda ketimbang hanya pondok tradisional dengan gaya ala
shabby.
Axis Mundi menyiasati area yang tak terlalu luas dengan beberapa
trik, salah satunya dengan membuat denah ruang yang terbuka tanpa
penyekat. Ruangan dengan banyak jendela juga menjadi salah satu
caranya untuk mengatasi ruangan yang tidak terlalu luas. Sontak desain
yang seperti ini membuat ruang terasa lebih lapang dan menyerap
cahaya dari sekelilingnya.
Di dapur terdapat meja besar untuk menampung segala kegiatan di
dapur, juga terdapat banyak permukaan-permukaan yang dapat disulap
menjadi meja untuk makan. Meja makan utama dilengkapi dengan
delapan kursi makan, terdesain dan tersusun dengan nyaman, sesuai
untuk acara berkumpul atau menjamu tamu. Dapur, ruang keluarga,
dan ruang makan menyatu pada satu area utama yang cukup besar.
Walau hampir semua area rumah berdekatan dengan jendela, namun
area keluarga, tempat bersantai dan menonton televisi lebih banyak
mendapatkan jendela serta pintu ke arah outdoor yang dilengkapi
dengan taman kecil disertai meja dan kursi. Pemilik rumah kerap
memanfaatkan area ini sebagai tempat untuk mereka menyeruput kopi
di pagi hari sambil menikmati sarapan. Selain taman di bagian depan,
rumah ini juga dilengkapi dengan taman di area belakang rumah.
Dengan desain yang menyerupai dermaga di pinggir laut, area belakang
ini biasa digunakan sebagai pesta kebun.

Designer's Facts
Axis Mundi adalah sebuah studio desain
berbasis di New York, didirikan oleh John
Beckmann tahun 2004. Ia mendapati gelar
Bachelor of Fine Arts dalam Environmental
Design dari Parsons School of Design.
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Bedroom

Kamar tidur utama yang dihiasi dengan
panel-panel kayu dan sentuhan warna biru
lebih menciptakan suasana yang kondusif
untuk beristirahat.
DETAILS Kunjungi Vastuhome
menemukan produk serupa.
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photography Courtesy ofb&b italia press. pianca press. nodus press. minotti press.

ATAS KE BAWAH
Alex Table karya
Antonio Citterio,
B&B Italia.
Formiche Table
karya Piero Lissoni,
B&B Italia. Concetti
Grey Rug, Nodus.
Dedalo Casegood,
Pianca

Enjoy the Silence
Kehehingan suasana yang tercipta melalui rumah bergaya pedesaan yang
jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

KIRI KE K ANAN
Clio Armchair by
Antonio Citterio,
Maxalto.
Lawrence Sofa,
Minotti.

Perlengkapan interior rumah bergaris Modern seperti Cassina, Poltrona Frau, B&B Italia,
lampu gantung Moooi, dan lapisan-lapisan industrial menambah tampilan artistik
rumah ini dari luar hingga dalam.
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