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Chic in

White

Putih tidak hanya bersih, namun merupakan
refleksi penyatuan diri dengan alam dan kanvas
yang indah untuk sebuah galeri kebudayaan.
TEKS ANDREA SHARON
F OTO G R A F I C O U R T E S Y O F M A I S O N B U L L E
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Home profile

D E TA I L P R O P E R T I
Vila seluas 600 meter persegi yang berdiri
di atas lahan seluas 4000 meter persegi di
Canggu, Bali. Terdiri dari dua bangunan
yang menjadi satu. Bangunan utama
memiliki dua kamar tidur, dua kamar mandi,
satu ruang tamu luas dan sebuah dapur.
Bangunan kedua memiliki tiga kamar tidur
dan satu apartemen pribadi dengan akses
masuk sendiri, satu kamar tidur dan sebuah
dapur. Terdapat kolam renang dan kamar
mandi didekatnya.
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Home truths

Kegiatan sehari-hari Anda? Saya seorang desainer interior,
dan sering berkeliling dunia untuk mencari furnitur dengan
rancangan tertentu yang spesial lalu menampilkannya di
showroom saya di Italia.
Siapa orang yang Anda kagumi? Renzo Piano atas
kreativitasnya dalam menggabungkan rancangan dengan
ecosustainibility.
Daerah favorit Anda di Bali? Saya menyukai hampir seluruh
kawasan di Bali, namun favorit saya mungkin adalah Ubud,
Uluwatu dan Kintamani.
Cara terbaik untuk menghabiskan waktu bersama? Makan
malam lezat dengan pilihan champagne terbaik.
Motto dalam hidup Anda? “Everything I do, I do it with a little
bit of craziness!”

PINTU MA SUK
Tampilan modern minimalis berkesan seimbang dengan kehadiran
aksen tradisional pada pintu gerbang. Corak pilihan pemilik
merupakan corak asal rumah Papua .
Get the look Pot tanah liat serupa dapat ditemukan di Trubus.
Untuk aksesori dengan tampilan antik, kunjungi Chic Mart.

TA M A N
“Jalan setapak ala Jepang yang mengarah ke apartemen
pribadi vila ini merupakan area favorit saya,” jelas pemilik.
Jalan setapak minimalis ini tampil chic dengan warna putih
yang tampil menyeluruh.

“B

“Bagi saya, rumah adalah tempat dimana saya dapat merasa
nyaman sekaligus dapat bebas dan menjadi satu dengan alam,”
jelas pemilik vila yang berkebangsaan Italia ini.
Properti cantik yang dinamainya Pure Villa ini dibangunnya
selama dua tahun dengan arsitek Kian Eng yang berdomisili di
Bali. “Awalnya, saya berniat membangun vila ini untuk saya sendiri
dan keluarga, tetapi karena saya sering mengundang teman untuk
datang, mereka pun bersikeras untuk dapat sering tinggal disini
dan mengundang teman mereka lainnya. Saya pun merenovasinya
sedikit dan merubah layout menjadi lebih terbuka sehingga dapat
juga dinikmati oleh tamu dan kerabat,” jelasnya lebih lanjut.
Livingetc sangat menyukai nuansa warna putih yang tampil bersih
dan modern di setiap area vila. Pemilik vila ini mengaku sangat
mencintai pulau Bali dan kecintaannya ini dapat dilihat dari

berbagai karya seni yang terpajang rapi di dalam vila, dan pilihan
furnitur seperti meja balok kayu jati berukuran besar di ruang
makan. “Karya-karya seni ini saya temukan ketika sedang
berkeliling dunia mencari furnitur. Ketika saya jatuh cinta dengan
satu karya yang unik saya pasti memajangnya di sini,” jelasnya
sambil tertawa.
Hunian di Bali tidak akan lengkap tanpa area eksterior yang
luas, karena itu pemilik dan arsitek berkolaborasi untuk
menciptakan area taman yang begitu asri dan menenangkan,
lengkap dengan kolam renang yang dikelilingi oleh kursi lounge
nyaman. Vila ini juga memiliki area yang beratap tinggi dan dapat
dibuka. “Kami merancang setiap ruang beserta kamar mandi
sedemikian rupa agar berkesan lebih terbuka, menyatu dengan
alam, dan tetap memiliki sentuhan personal,” lanjutnya. >
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R UA N G M A K A N
Interior area makan ini tampil hangat dengan adanya meja
makan kayu yang merupakan item favorit dari pemilik vila.
“Saya sangat menyukai meja ini, karena terbuat dari satu
balok kayu jati utuh yang kami lapis dengan resin, sehingga
membuatnya tampil orisinil, kesan tradisional dan modernnya
pun tampil seimbang.”

Get the look Tryst Living di Kemang menyediakan
banyak perabot kayu bertampilan unik. Kursi Panton S
dapat dipesan melalui Decorous.

DA P U R
Palet warna abu-abu dan hitam yang diaplikasikan pada dapur
ini membawa kesan modern dengan penggunaan tile mosaik
pada dinding splashback, aksen tradisional tetap hadir melalui
berbagai aksesori yang menghiasi dapur.

Get the look Anda dapat memesan dapur berwarna hitam
elegan dari Allegra Kitchen System. Countertop hitam pekat
dapat dipesan melalui Silestone.
K AMAR MANDI
Palet warna putih pada kamar mandi membuatnya tampil
lebih modern dan natural. “Inilah salah satu fitur unik dari
vila ini, meskipun serupa, kamar mandi di vila ini tidak ada
yang sama,” jelas pemilik.

Get the look Dinding mosaik batu dapat Anda pesan
melalui Fagetti. Agape di Ambiente menyediakan banyak
pilihan bathtub putih yang cantik.

Setiap area di vila dirancang agar tampil berbeda dan unik,
namun dengan konsep keseluruhan yang sama. Area satu
dengan lainnya tampil berkesan menyatu dengan sempurna
meskipun sang pemilik tidak menggambar rancangannya.
“Saya tidak menghabiskan waktu untuk duduk dan
menggambar tampilan setiap kamar, semua ide rancangan,
mulai dari perhitungan luasan hingga pemilihan material
justru timbul dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Seluruh perabot pada vila ini dipesannya dari perusahaanperusahaan lokal di Indonesia. Interior Pure Villa tampil
minimalis dan modern, tetapi tetap hangat dengan sentuhan
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tradisional yang unik. Livingetc menyukai panel pintu antik
dari rumah Papua yang tampil manis menghiasi desain
kontemporer vila ini. “Kami telah bergerak dalam bisnis
furnitur selama 20 tahun, dan gaya interior seperti inilah
yang telah menjadi bagian diri kami. Terdapat kesan
seimbang dan harmonis dari tampilannya,” jelas pemilik
kepada tim Livingetc.
Pure Villa yang luas, elegan dan chic ini merupakan salah satu
vila destinasi berlibur yang tersedia pada koleksi internasional
holiday homes dari Maisonbulle. Kunjungi mbulle.com untuk
keterangan lebih lanjut. >
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ideas to steal

d a r i P U R E V ILLA

kiri Meja makan One,
dari Forme. KANAN
Lampu meja Tree, dari
Moooi, dapat dipesan
melalui Vastuhome.

ATAS KE BAWAH Wayang
Golek, dapat ditemukan di
Alun-Alun Grand Indonesia. Kursi
Panton S, karya Verner Panton, dari
Vitra, dapat ditemukan di Decorous.
Bathtub Cooper, dari Agape, dapat
dipesan melalui Ambiente.

K AMAR TIDUR
“Karena begitu senangnya teman dan kerabat kami untuk
tinggal di vila ini, saya pun memutuskan untuk membangun
banyak kamar tidur,” jelas pemilik vila ini kepada tim Livingetc.
Tampilan chic dan menawan dengan sentuhan manis terlihat
dari perabot dan lukisan yang dipilih.

Get the look Temukan lukisan kontemporer di Sotheby’s.
Debenhams menyediakan seprai linen putih berkualitas. Anda
dapat membeli lampu meja berwarna cerah di Ace Hardware.

Denah

D O M I N A S I M AT E R I A L
DA L A M R U M A H

K. Mandi

R. Tamu

Service Area

K. Tidur
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Dapur

Kolam Renang

Fotografi Courtesy of Forme, Courtesy of Moooi, Courtesy of Agape.

R. Makan

(Dari Atas) Dinding mosaik hitam,
dapat Anda pesan melalui Venus
Tiles. Panel dinding batu paras jogja.
Batu koral putih untuk lantai kamar
mandi.

WO O D E N S TO R I E S
Di ruang duduk yang luas ini, pemilik
mengisinya dengan perabot
berbahan kayu yang tampil
tradisional. Namun, dengan plafon
yang tinggi serta perpaduan artwork
unik, tirai putih serta lantai dengan
tile bermotif geometris membuat
tampilan keseluruhan berkesan lebih
modern.
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