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BELI OCEAN
z arhipelagom malih posebnosti

V sodobnem oblikovanju interierja se velikokrat srečamo z minimalizmom, v bolj ali manj skrajni obliki – od popolnoma praznih,
belih prostorov do prostorov, ki dajejo poudarek kakšnemu ekstravagantnemu elementu ali potezi. Arhitektka Mateja Panter
pa se je pri oblikovanju stanovanja v staromeščanskem bloku

v središču Ljubljane odločila za drugo smer. Zbiranje in razstavljanje stanovalcem ljubih predmetov in podob, ki je v minimalizmu tako nezaželeno, je izkoristila kot temo, ki se prepleta z
netipičnim, odprtim tlorisom stanovanja in ustvari popolnoma
samosvoj prostor.

Stanovanje pa ni posebno samo zaradi oblikovanja interierja,
ampak tudi zaradi pristopa k prenovi. Gre namreč za stavbo iz obdobja, za katero je značilen precej tog razpored prostorov z debelimi nosilnimi zidovi, velikimi, a ne najbolj uporabnimi sobanami,
majhnimi sanitarijami …, ki stanovalcem ni najbolj ustrezal. Tako je

prišlo do popolne preobrazbe stanovanja. Porušene so bile skoraj
vse nenosilne stene in v celoti je bil spremenjen razpored prostorov – na severu je nastal niz nočnih prostorov s spalnico, otroško
sobo in straniščem, kuhinja, jedilnica in dnevna soba so se združile
in preselile na jug, proti sončni svetlobi. Ob osrednji nosilni steni
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MINI INTERVJU: MATEJA PANTER
---------------------------------------------Kaj iz stanovanja naredi dom?
Individualnost. Vsak vnese nekaj svojega, ob čemer se dobro počuti, kar ima
rad, na kar ga vežejo spomini … Če ne bi bilo tako, bi lahko delali vsa stanovanja
enaka.
Od kod ideja za tako svobodno razporeditev?
To je že tako vseprisotno … Arhitekti večinoma razmišljamo o odprtih prostorih.
Drugače je pri gradnji za trg, kjer je to regulirano … Pri individualnih naročnikih,
ki najamejo arhitekta, pa večinoma dobimo odprte prostore, ali ne? Sodobni
način življenja narekuje tak pristop.
Kako prepoznati potencial v nekem stanovanju, ki je v slabem stanju?
Verjetno je treba imeti prostorsko predstavo, nekaj znanja in domišljijo. Zgodbo
najdem zlahka; v bistvu imam raje, če je prostor »sesut« – bolj ko je »sesut«,
raje imam nalogo. Ocenim dejansko stanje – konstrukcijo, kaj je smiselno
ohraniti, kaj dodati, naravno osvetlitev, strani neba, napeljave, predvsem
sanitarne vozle … Izhajam iz tehničnih danosti in si pomagam s prostorsko
predstavo.
Potencial se torej ne pokaže skozi estetiko, ampak skozi funkcionalne omejitve?
Da, skozi samo ohranjenost objekta, prostorske dimenzije, naravno osvetlitev …
Kako se za nekega naročnika ustvari njemu primerna individualnost?
Vsak arhitekt ima svoj pristop. Mislim, da moramo delati za naročnika, in cilj
je, da se dobro počuti v svojem stanovanju, le tako ga bo sprejel kot dom. Ni
smisel v tem, da je arhitektu všeč, da naredimo ne vem kakšen presežek, če
potem stanovanje ne živi s tistim, ki v njem biva. Moramo se veliko pogovarjati
z naročnikom, da ujamemo njegove želje, način življenja, navade, potrebe …, in
glede na to ustvarimo prostore in izberemo opremo. Včasih presediš ure in ure z
naročnikom, da mu nekaj dopoveš, da ga vzgajaš, mu svetuješ, ga usmerjaš.

je bila dodana diagonalna poteza, ki ustvarja osrednje servisno jedro s kopalnico in utilitijem, obenem pa v bivalni prostor dnevne sobe, jedilnice in
kuhinje vnaša dinamiko – prostor kuhinje je ožji, prostor dnevne sobe pa
širši. Iz starega, predeljenega stanovanja s sobanami in sobicami je tako
nastal maksimalno odprt, oceanski prostor, v katerem prostori prehajajo
drug v drugega.
Na novi, osveženi oceanski tloris je aplicirana ena osnovna oblikovalska
poteza: belina. Vse je belo, od stropa in sten prek kuhinjskih elementov
in nape do belega epoksidnega tlaka, ki se brez višinskih razlik ali pragov
razliva med prostori. A ta vseprisotna belina ni končni rezultat. Je samo
podlaga, slikarsko platno, na katero je nanesena množica majhnih poudarkov in predmetov, ki bi v običajnih razmerah nikakor ne mogli sobivati.
Tako najdemo množico slik v različnih stilih in okvirjih, staro kredenco, restavrirane stole, kričečo rdeče-modro preprogo, ogromno potiskano sliko
na drsnih vratih omare, prometni znak namesto mizice, več različnih vaz za
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cvetje … Še luči so na vsakem koncu stanovanja
drugačne, od samostoječih oblikovalskih ikon
izpred štiridesetih let do naključno razporejenih
halogenskih žarnic in na kablih visečih sijalk.
Z vseprisotno belino stanovanje tako postane
neke vrste galerija, v kateri so razstavljeni stanovalcem ljubi, bolj in manj vsakdanji predmeti,
oblikovalski elementi (na primer luči v spalnici) in
slike. Kot pravi arhitektka: »Izhodišče je bila bela
barva, s katero smo se izognili prenapolnjenosti

ambienta, ki je pogost odsev navad sodobnega
človeka. Prostor služi samo kot ozadje, nepopisan
list, ki se dopolni z opremo in predmeti.«
Opisana prenova je tako odličen dokaz za dve
trditvi: da se tudi v še tako zaprtih in fiksnih razporeditvah prostorov lahko vedno najde nekaj
novega in izjemnega ter da lahko vse tiste male
stvari, ki nam toliko pomenijo, vključimo v svoj
vsakdanji prostor in ga s tem nadgradimo – če ga
le primerno oblikujemo …

