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Living La vista

Ruang tebuka dan lapang menjadi inspirasi utama dalam membangun rumah dengan
nuansa playful untuk menyesuaikan lokasi dan pemandangan lepas di sekitarnya.
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Dining Room

“Mereka sangat kekeluargaan dan sangat
menginginkan rumah yang dapat menjadi tempat
berkumpul yang nyaman untuk semua”

P

esisir Oregon adalah tempat yang tepat untuk
membangun rumah keluarga bagi salah seorang
klien Jessica Helgerson. Pemilik ingin menciptakan
sebuah konsep getaway pada huniannya yang akan
ditempati oleh keluarga besarnya kelak dan mereka
memilih Jessica Helgerson sebagai desainer karena rancangannya yang
selalu ramah lingkungan. “Mereka sangat kekeluargaan dan sangat
menginginkan rumah tempat berkumpul yang nyaman untuk semua,”
jelas Jessica. Rumah ini dirancang oleh Jessica dengan membangun
banyak area umum di dalamnya dan tiap ruangnya memiliki gaya dan
karakter tersendiri. Kendati demikian, seluruhnya memiliki benang
merah pada desain, yaitu tema rumah kayu ala rumah pantai yang
dikemas Modern. Penggunaan elemen kayu dan batu terlihat jelas di
sepanjang rancangan rumah, struktur, maupun dekorasinya.
Hunian terbagi menjadi tiga bagian dan tiap bagiannya memiliki area
living room dan kamar-kamar tidur. Jessica ingin memberikan kesan
yang istimewa pada tiap bagian rumah ini ketika membangunnya. Area
living room yang utama terletak di lantai paling atas, ruang ini memiliki
jendela dengan pemandangan laut lepas dan dijadikan area duduk
formal. Untuk memberikan penghargaan terhadap pemandangan yang
indah, ruangan dibiarkan lapang dan terbuka dengan palet warna yang
lembut dan perabot bergaya elegan. Desain terbuka juga diaplikasikan
pada semua ruang di lantai teratas ini. Di lantai ini juga menampilkan
furnitur seperti sofa sepanjang 16 kaki yang berbentuk melengkung dan
lampu gantung buatan tangan yang serasi dengan sofa. Chandelier yang
digunakan juga menyerasikan dengan warna biru laut.
Lantai tengah atau level kedua dari rumah dirancang lebih
menonjolkan kesan nyaman dan hangat dengan menampilkan karpet

Ruang makan berada di lantai teratas
rumah dan dikelilingi dengan jendela
yang menghadap ke pemandangan
laut. Ruang ini dapat dijadikan tempat
berkumpul formal bagi penghuni
rumah.

Detail Kursi Carl Hansen & Son
dapat dipesan di LuxeLiving.

colourful dan kursi wing back terlapisi bahan linen yang nyaman.
Meja permainan yang berada di ruangan ini merupakan hasil
rancangan Jessica dan ia menggunakan kursi bergaya vintage sebagai
pelengkapnya. “kami banyak menggunakan barang antik penemuan
kami. Jika kami memakai produk baru, biasanya itu adalah rancangan
kami yang diproduksi di Portland.” Jelas Jessica.
Sementara pada lantai terbawah, desain yang ditampilkan lebih
playful dan kasual. Terdapat sofa besar yang terlihat seperti dari
bongkahan kayu sangat besar dengan bantalan empuk. Di sisi ruang
lain berdiri sebuah perahu kecil yang sudah ditransformasi menjadi
sebuah day bed yang tergantung dari langit-langit. Ini adalah perahu
kapal kayu yang Jessica temukan di toko online. Awalnya berwarna
oranye dan tertempel stiker olahraga di seluruh badannya. Kini mereka
hilangkan semua stiker tersebut dan memotong pinggirnya agar lebih
mudah untuk dipanjat. Tentu saja, ini juga merupakan salah satu dari
“penemuan” mereka. Jessica tinggal di sebuah rumah yang memiliki
dua lumbung dan salah satunya berisikan kayu-kayu besar, kemudian
terciptalah sofa kayu besar ini. Di lantai ini juga home theater berada,
dengan kursi berbahan bludru yang mengundang dan dilengkapi
dengan poster-poster film komedi Meksiko dan cushion nyaman yang
dibungkus dengan selendang sutra berpola vintage.
Dengan semua pemandangan indah yang tampak dari segala penjuru
ruangan, rumah ini bisa dibilang sebuah harta karun berisikan barangbarang antik yang menceritakan banyak kisah. Sementara di sisi lain,
rumah ini merupakan pilihan yang ideal bagi sebuah keluarga besar,
tempat berkoneksi satu dengan lainnya. “Rumah ini adalah tempat yang
menarik untuk dijadikan tempat tinggal,” cerita Jessica. “Sangat nyaman
dan mudah dicapai”.

Designer Facts
Jessica Helgerson Interior
Design adalah sebuah firma
desain berbasis di Portland,
Oregon, yang didirikan oleh
Jessica Helgerson. Ia sudah
memiliki pengalaman 15 tahun
di dunia desain interior
perumahan dan komersial. Ia
selalu memiliki ketertarikan
akan konsep ramah lingkungan.
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Living Room

Hampir semua perabot di ruang ini memiliki bentuk kurva dan melengkung,
sehingga terlihat fleksibel.

Detail Forme
produk seperti ini.
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berbagai

Game Room

Di area yang sama juga menampilkan
lampu gantung terbuat dari kaca dengan teknik hand-blown.

Detail Anda dapat menemukan berbagai produk playful di Kare.
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Bedroom

Kesan beach house menonjol pada
desain kamar tidur dengan atap miring
dan jendela kaca besar.
Detail Kunjungi Vastuhome untuk menemukan berbagai produk furnitur Modern.

photography Courtesy of Moooi Press. Courtesy of Cappellini Press. Courtesy of MInotti Press. Courtesy of Porada Press.
Courtesy of Carl Hansen & Son Press. Courtesy of Verreum Press.

DARI ATAS
Heracleum lamp,
Moooi, Vastuhome.
Lochness Tavolo
table, didesain oleh
Piero Lissoni,
Cappellini. Cesar
Stool, Minotti.
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Life stories
Kendati memiliki desain arsitektur Modern, namun tidak membatasi
sang desainer dalam memilih perabot. Mulai dari Mid-Century
hingga playful dipadukannya hingga terlihat menarik dan nyaman.

DARI KIRI Masai
Madia Cabinet,
Porada. CH24
Chair, Carl Hansen
& Son. Aurora
Coffee Set Style,
Verreum.

“Kami banyak menggunakan barang antik penemuan kami. Jika kami
memakai produk baru, biasanya itu adalah rancangan kami yang
diproduksi di Portland.” — Jessica Helgerson.
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