Klimat

Country chic
Wyobrażając sobie wiejski domek na wyspie, masz pewnie przed oczami małe
mieszkanko, raczej skromne i proste w swej formie. Nie przyjdzie ci do głowy
elegancka galeria, gdzie sztuka, dizajn i architektura łączą siły w bezwstydnym
wyrafinowaniu. Shelter Island Heights zweryfikuje twoje pojęcie o życiu na wsi.
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Intrygujący miks nowoczesnych elementów i tradycyjnych
form. Elegancka kuchnia została wyposażona prosto, ale
wygodnie. W salonie, poza kilkoma wyjątkami, królują
unikatowe, zrobione na zamówienie meble z drewna, miękkie,
naturalne tkaniny oraz wszechobecna biel.
Cicha i czarująca oaza na północnym krańcu wyspy
Shelter w Nowym Jorku. Niepozorny domek z basenem miał być początkowo celem weekendowej
ucieczki od zgiełku miasta. Podczas prac renowacyjnych właściciele postanowili jednak, że przeprowadzą się tu na stałe.
Rozejrzysz się po wnętrzu z przyjemnością, która
rośnie w miarę, jak zauważasz kolejne detale: mnogość i rozmiar okien, ekostoliki z pni na książki i ten
intensywny zapach zdrowego drewna (widzisz się
już na sofie z kubkiem parującej herbaty?). Intrygujący miks nowoczesnych elementów i tradycyjnych
form. Elegancka kuchnia została wyposażona prosto,
ale wygodnie. W salonie, poza kilkoma wyjątkami,
królują unikatowe, zrobione na zamówienie meble
z drewna, miękkie, naturalne tkaniny oraz wszechobecna biel.
Rustykalny styl w Shelter Island Heights skrywa
dynamiczną aranżację – na pierwszym planie drewniany stół antyk o masywnych nogach. Wnętrze
dopełniają, wydawałoby się, niepasujące do siebie elementy: włoska lampa i dekoracyjna rzeźba
w kształcie ryby. Głośniki na iPoda i komoda z wyprzedaży garażowej. W kącie fotografie mody autorstwa Bruna Beniniego obok amatorskich zdjęć
właścicieli. Na każdym kroku detale świadczące
o wyobraźni i dbałości o wygodę.
Aby dodać przestrzeni więcej oddechu, otwarto sufit
i do połowy przeszklono salon. Ukryta wnęka to tajna broń właścicieli. Pełni funkcję sypialni i czytelni.
W kolekcji – limitowana edycja albumu Louis Vuitton i książki ze straganu, każda za dolara. Wnętrze
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wyposażono w myśl złotej zasady architektów:
„Musi się w nim znaleźć wszystko to, co kochasz!”.
Schappacher White Architecture D.P.C. to interdyscyplinarna firma projektowa założona przez Steve’a
Schappachera i Rheę White. Ich doświadczenie
obejmuje różnorodne i kompleksowe rozwiązania
budowlane. Od renowacji starych i współczesnych
budowli, po projektowanie wnętrz nie tylko prywatnych domów, ale także przestrzeni publicznych
– sklepów, restauracji i klubów nocnych.
Steve i Rhea nie ograniczają się jedynie do form architektonicznych – projektują także meble i oświetlenie, zastrzegając, że nie lubią pracować w duchu
obowiązujących trendów i stylów, lecz w harmonii
z otoczeniem. Uwielbiają wyzwania. Przeglądając
ich portfolio, trudno w to nie wierzyć – mają na
swym koncie minimalistyczne wnętrze flagowego
butiku Rockport w Nowym Jorku, renowację chatki
rybackiej, która teraz pełni funkcję domku letniskowego, industrialne lofty, przebudowę farmy na prywatny kompleks wypoczynkowy czy konserwację
nowoczesnych budynków, np. projektów architekta
Ulricha Franzena w USA.
Shelter Island Heights to miejsce odseparowane od
zgiełku wielkiego miasta. Właściciele domu nie żałują przeprowadzki:
– Dużo czasu spędzamy w Nowym Jorku, ale po
pracy miło wrócić do przytulnych wnętrz, poczuć
domową atmosferę, a wieczorami słuchać w spokoju
muzyki klasycznej.
I relaksować się widokiem ogródka oraz zieleni oprawionych w białe okienne ramy.
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