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A LAKBERENDEZÉST – MINT KOMPLETT SZOLGÁLTATÁST – AZOKNAK
AZ EMBEREKNEK A KÖZÖS MUNKÁJA MINÔSÍTI, AKIK A TERVEZÉS ÉS
A KIVITELEZÉS SORÁN EGYÜTT DOLGOZNAK. A LEGFONTOSABB A JÓ
MUNKÁHOZ, HOGY MINDENKI A SAJÁT DOLGÁHOZ KREATÍVAN ÉS
LELKIISMERETESEN VISZONYULJON – TARTJA ISTVÁNDI BEÁTA.
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Meglepô, hogy ez a kedves, fiatal hölgy
mennyire határozott, ha a munkájáról van
szó. Egy kézben tartja a tervezést és a
kivitelezést, pontosan dolgozik, gyorsan
dönt, s a gyakorlati, mûszaki megoldásokat
is jól ismeri. Mégis megérzéseit is „beveti”,
ha egy belsô tér kialakításáról van szó.
Ráérez a feladatra. Azt mondja, ôt korábbi
munkái, illetve a budapesti stúdiójában be-

rendezett enteriôrök nyomán eleve azok a
megrendelôk találják meg, akiknek ízlésvilága közel áll az övéhez.
Ismerkedés, helyszínelés, az igények felmérése – általában két hosszú beszélgetés
után Istvándi Beáta már látványtervet készít. A lakberendezési rajzok ugyanis szerinte a nagy, globális terveket fogják össze.
Ahhoz azonban, hogy a megrendelô vi-

zuálisan lássa is a leendô otthonát, számítógépes 3 D-s látványtervre van szükség, amely – többek között – megmutatja
az anyagok struktúráját, fényét, hatását is.
Ekkor még lehet változtatni rajta, majd
elfogadás után kezdôdik a milliméterre
pontos terv elkészítése: az elektromos hálózat, a burkolatkiosztás, a helyszínre tervezett bútorok helyének kijelölése.
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A szakiparosok a tervtôl nem térhetnek
el, nincs önállóskodás, módosítgatás, hiszen mindenért a tervezô felel.
Véleménye szerint a legjobb, ha a lakberendezô már az építési munkálatok alatt
bekapcsolódhat a munkálatokba. Ugyanis
például már a födém vasalásakor tudnia
kell a megfelelô világítási rendszer kialakíSZÉP HÁZAK
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tásához, hogy hol lesz az étkezôasztal. Kellô kreativitással azonban a már meglévô
adottságokhoz is tudnia kell alkalmazkodni, hogy a megváltozott igényeket, életstílust kiszolgálja.
A magas színvonal, az összkép teljes
harmóniája jellemzô munkáira. Ez elsôsorban a jól megtervezett makrostruktúrából,

térszerkezetbôl adódik. Tiszta geometria, a
mértani formákat hangsúlyozó elemek
(mint a falfülkerendszerek, keretek, hangsúlyozottan vízszintesen, illetve függôlegesen futó osztások, a beépítések vonalvezetései) teszik látványossá a teret, amelyet a
kívánt stílusba illô kész vagy egyedi bútorokkal öltöztet fel.

Mindig találunk enteriôrjeiben valami
meglepôt, figyelemfelkeltôt, legyen az akár
egy neves designbútor, vagy egy visszavisszatérô „ütôs” szín a falakon, a textileken, a kiegészítôkön.
Kedvenc stílusa az úgynevezett „contemporary living”, azaz a korszerû élettér,
amely leginkább „klasszikus alapokra épí-

tett modern formatervezés”-ként fordítható
le.
Számára mindez a meleg, diószínû parkettát, a fehér lábazatot és erre rímelve a
körbefutó, fehér álmennyezeti párkányt –
ahogyan mondja a „kalapot” – jelenti,
amely izgalmas világítási megoldásokat is
lehetôvé tesz.

Ebbe a keretbe aztán különbözô hangulatokat, stílusokat lehet betervezni.
Fontos számára a trendérzékenység, de
a múló divatot a lakásban a könnyen cserélhetô mobíliák, textilek, színek képviselik,
míg a maradandót, a klasszikust a beépített
bútorok és a hideg és meleg padló- és falburkolatok.
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Istvándi Beáta úgy véli, egy jó tervezô
megérzi, hogy melyik az idôtálló irányzat,
és mi az, ami illanó divat. Függ ez szerinte
a praktikumtól is, hiszen bármilyen mutatós
és trendi is valami, ha az nem jól használható, hamar kikopik a divatból.
Egyik nagy kedvence az északi tengerparti hangulat, az uszadékfák szürkés, kopSZÉP HÁZAK

tatott felülete, hozzá a homokszín, a szélés napszítta árnyalatok, amelyek a rusztikus angol és francia stílust is jellemzik, de
azok tarkasága, kockás-virágos vidékiessége nélkül.
Szívesen tervez beépített bútort, hiszen
vannak helyek, funkciók a lakásban, amelyeket csak helyszínre tervezéssel lehet

megoldani. Ugyanakkor ötletes, formatervezett mobíliákat helyez el egy-egy holt tér
kihasználására vagy egy-egy nagyobb térben mintegy ékszerként.
Szerinte a tervezés fontos alapkövetelménye az arányok betartása. Nem kell a lakásban mindenhol „esemény”, különleges
látvány, mert az káoszt eredményez.

Meggyôzôdése, hogy a megrendelôk
nem azért fordulnak szakemberhez, mert
nincsen ötletük, ízlésük, hanem mert felismerik, hogy a lakberendezés is egy szakma. A szakember – túl azon, hogy segít
nekik eligazodni a hatalmas kínálatban – az
ô elképzeléseik, ízlésük szerint olyan rendszerbe tudja foglalni a berendezést, amely

mentes a késôbb helyrehozhatatlan (és
költséges) hibáktól, amit egy laikus elkövethet.
A legfontosabb szerinte a megrendelô és
a lakberendezô kapcsolatában a bizalom.
Örömmel tölti el, hogy az általa tervezett
otthonok és közületek tulajdonosaival mindig jó viszony alakult ki.
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