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DE BASIS
Interieurontwerper Marco Carini wist dat verbouwen in het
historische centrum van kleine Italiaanse steden uitdagingen
met zich meebrengt. Op bureaucratisch, maar ook op architectonisch gebied. Toch kon hij niet wachten om aan de slag te
gaan: het is wel heel bijzonder om zo’n oud huis te mogen
inrichten, terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt dat de geschiedenis bewaard blijft. Bij dit project zat die geschiedenis ’m
bijvoorbeeld in een binnenmuur in de woonkamer, die Carini
tot op het originele steen wilde strippen. Alleen wat licht
stucwerk en een nieuw likje verf, maar verder zou hij het
materiaal intact laten. Het geeft een mooi contrast met de
verder hypermoderne woning. Die overigens opvallend licht is,
>
met dank ook aan de witte muren en harsvloeren.
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DE WOONWENS
De eigenaren van het huis, een jong stel met twee
kleine kinderen, woonden tot dan toe in een zolderappartement van 80 m2. Nu zouden ze veel groter
gaan wonen: hun nieuwe huis was maar liefst 280 m2,
ruim drie keer zo groot. Hoe ze in hun vorige huis
woonden, bepaalde ook hun wensen voor hun nieuwe
woning. Ze waren gewend om heel close te leven,
‘oog in oog’, zoals ze het zelf noemen, en die
intimiteit moest koste wat kost bewaard blijven.
Carini: ‘Om dat voor elkaar te krijgen, besloot ik de
ruimte zo transparant en open mogelijk te maken.
Dus besloot ik veel gebruik te maken van glazen
wanden, wat dat gevoel van contact zou geven waar
het gezin aan gewend was. Een ander voordeel was
dat daardoor het daglicht ruim baan krijgt.’
>
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HET RESULTAAT
Het licht valt van vrijwel alle kanten het huis binnen. Carini:
‘Ik ben heel tevreden over het resultaat. Voor mijn gevoel is
het een heel uitgebalanceerd ontwerp, dat aan alle eisen van
de bewoners voldoet. We hebben de originele architectuur
gerespecteerd, terwijl we er toch ook een modern, comfortabel,
licht familiehuis van hebben gemaakt.’ «
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