
Ősz Long Islanden
 NEW YORK-I ÉPÍTÉSZEK NYugalOmSZIgETE 

A nagyvárosból hétvégenként természetközelbe menekülô házaspár rengeteg  
munkával és szeretettel  alakította ki a manzárdos faházikóból az ideális víkendházat 

fotó Laura Moss és schappacherWhite Ltd. szöveg És PRoDUKCIó Nyáry eriKa  
ÉPÍtÉsz/LAKBeReNDezÔ steve schappacher és rhea White 

a BIRTOK
A fehér tornácos, 
manzárdtetős fa
ház buja kertjével, 
télen füstölgő kémé
nyével, vagy tavasz
szal a virágba bo
rult fákkal éppúgy 
festői, mint lehet 
nyáron érett gyü
mölcsösökkel, vagy 
ősszel a rozsdás 
falevelekkel 
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ivatos New York-i loftjukat és vele a nyomasztó nagyvárosi forgalmat, zajt és szmogot hát-
rahagyva, az építész-lakberendezô házaspár, Steve Schappacher és Rhea White szabad 
idejüket egy valamikori horgásztanyán töltik. Öt éve találtak rá Long Islanden kifelé haladva 
erre a százéves, hagyományos észak-amerikai stílusban épült manzárdtetôs faházra, 

Shelter Island „védett szigetén”. Az egyébként modern designt kedvelô tervezôk véletlenül buk-
kantak rá az idilli, tornácos házikóra, melynek eredeti fénye az idô múlásával ugyan megko-
pott, ám mégis akkora hatást gyakorolt rájuk, hogy gondolkodás nélkül döntöttek a megvá-
sárlása mellett. A kezdeti állagmegóvó nagyobb, szerkezeti beavatkozásokon túl az idôk során 
apróbb változtatásokkal csinosították, fokozatosan alakítva ki a kortárs igényeknek is eleget tevô, sa-

ját kézjegyüket is magán viselô második otthonuk arculatát. A 3000 m2 körüli birtokon szomorúan árválkodott az elhagya-
tott, megroskadt emeletû ház. Új tulajdonosai nemcsak helyrehozták, de össze is kapcsolták az építményt természetes 
környezetével, egy tágas, pergolás terasszal képezve átmenetet zárt és nyitott életterei között. A nyüzsgô társasági 
életet kedvelô pár szívesen süt-fôz és tölti vendégekkel szabad idejét, amihez igyekezett a lehetô legvonzóbb 
körülményeket teremteni –az év bármely szakára. Medencét alakíttattak ki a nyári kánikulára, kerti tûzrakóhelyet 
hangulatfestésképp az esti iszogatáshoz-trécseléshez, biliárdsarkot a kerti pavilonba. A ház jellegét komolyabb 
átalakítás vagy bôvítés nélkül ôrizték meg, mint ahogy enteriôrjeit is igyekeztek a régmúlttal harmonizáló tárgyakkal ottho-
nossá tenni. Skandináv stílusú, szellôs, világos tereiben fekete és barna kiegészítôkkel képeztek kontrasztot. A letisztult, 
modern design és elegáns vagy éppen egzotikus antik darabok közé puritán népmûvészeti tárgyakat éppúgy vegyítettek, 
mint újrahasznosított, mások számára talán már értéktelennek tûnô limlomot. Míg hétköznapjaikat high-tech felhôkarcolók 
és villódzó fényreklámok között töltik, kreatív munkájukhoz vidéki menedékük jelenti a feltöltôdést Steve-éknek. Víkendhá-
zuk humánus léptéke és természettel való szoros kapcsolata éppúgy, mint berendezésének otthonos hangulata vagy dísz-
tárgyaik személyes karaktere, mind-mind hozzájárul egészséges lelki egyensúlyuk fenntartásához. A színek, a formák, az 
aromák és mindenekelôtt a változatosság gyönyörködtet, és az olyan jószemû lakberendezôknek, mint amilyenek Steve 
és Rhea, tervrajzokra sincs szükségük ahhoz, hogy egy romos házban meglássák a benne rejlô lehetôségeket és értéke-
ket, és apránként, évrôl évre csiszolgatva ôket személyiségüket tükrözô, harmonikus atmoszférát teremtsenek. 

D

TERaSZ
A terasz őszi kom
pozíciója dísz
tökökkel, rozsdás 
falevelekkel és az 
asztal fölé aggatott 
mécsesekkel igazán 
pompásan fest. Hű
vösebb időben is 
szívesen üldögélnek 
itt a háziak taka
rókba burkolóz
va,egyegy pohár 
borral, és figyelik 
a természet meg
nyugtató hangjait

KERTHElYISÉg
A nappaliétkező 
meghosszabbítása
ként kiképzett per
golás terasz baráti 
összejövetelek  
gyakori helyszíne.  
A kiválóan kommu
nikált terek nem 
bontják meg a tár
saságot, és kellemes 
atmoszférát  
teremtenek vacsora  
után a tűz fényénél  
folytatott  
beszélgetésekhez 
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NaPPalI
A napfényes nappa
li terét optikailag 
még tovább növelve 
fehér, törtfehér bú
torokat alkalmaz
tak, melyek homo
gén összképét néhol 
egyegy karakteres 
fekete vagy barna, 
többnyire rusztikus 
tárggyal dobták fel

A nappali rusztikus hangulatát a sávos textíliák 
       normann tengerparti stílusa fûszerezi  



KONYHa
„Úgy érzem,  
egyszerre karakteres 
ugyanakkor  
finom, visszafogott  
és lágy atmoszférát 
teremtettem a hálóa 
tulajdonos. A rával 
különleges és idilli 
kompozíciót alkot

KONYHa
Az asztalos által 
készített konyhabú
torokra klasszikus 
fémfogantyúk ke
rültek, a világító
testek és csapok is  
a hagyományos  
vidéki házak stílusát 
képviselik. A kony
ha szemközti falfe
lületét teljes egészé
ben palafestékkel 
festették le, és  
a háziak skiccei
üzenetei díszítik

        Vicces szójátékok, 
     érdekes krétarajzok 
és személyes üzenetek 
díszítik a táblafestékes 
 falfelületet 
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HÁlÓSZOBa
A ház hálószobái 
bézsárnyalatúak, 
és míg a gyerekekét 
fém, addig a szülői 
hálót favázas búto
rokkal rendezték 
be, ám mindkét  
szoba nagyanyáink 
otthonának ódon 
hangulatát idézi. 
A pasztellszínű  
textíliák és az antik 
tárgyak harmoni
kus összképet alkot
nak, melybe egy kis 
fekete is vegyül

KERTI PaVIlON
A régi garázsból ki
alakított kerti pavi
lon ma a pihenést és 
a szórakozást szol
gálja. Itt található 
egyébként a  
szabályos méretű  
biliárdasztal is,  
Steve és Rhea  
nagy kedvence –  
a barátok örömére

FÜRDÔSZOBa
A ház eredeti stílu
sát követi az újon
nan kialakított 
fürdő is, melynek 
térelválasztója 
azonban, kazettás 
szerkezetével, New 
Yorki loftjukat idé
zi. Innen közvetle
nül megközelíthető 
a medence is 
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