Paaiškėjo, kur vasaros dienas leidžia Natalija Bunkė: „Čia jaučiuosi lyg „Dievo ausy“
Grožio ir patogumo dermė: Natalija Bunkė aprodė savo naujųjų namų terasą

Atlikėjos Natalijos Bunkės gyvenime – pokyčių metas. Į naujus namus įsikėlusi žinoma moteris pirmą
kartą visuomenei pravėrė jų duris ir papasakojo apie čia esančią unikalią terasą – anot jos, apsilankiusius
bičiulius nustebins ne tik jos dydis, bet ir interjero sprendimai.
N. Bunkė pasakoja, kad savo naujuosius namus Vilniuje sukūrė pati: „Labai didžiuojuosi, kad tai – pirmieji namai,
kurie tikrai yra mano ne tik nuosavybės, bet ir interjero, jaukumo prasme. Būtent pastaroji savybė namuose
svarbiausia – namuose visa šeima turi jaustis gerai“.
N. Bunkė nesiėmė iniciatyvos planuojant tik dvi namų erdves – jos mylimojo Edgaro Eidėjaus kambaryje dominuoja
jo mėgstama mėlyna spalva, o prie namo esančią erdvią terasą moteris patikėjo IKEA dizaineriams.
„Man labai svarbu, kad terasa būtų įstiklinta – tai apsaugo nuo nepageidaujamo vėjo, o mėgautis grynu oru galima
jau anksti pavasarį ar rudenėjant. Tokią terasą turėjome ir ankstesniame bute“, – teigia Natalija.
IKEA dizaineriai sako, kad žinomos moters terasos stilių lėmė ir jos gyvenimo būdas, ir namų interjeras. Natalija
terasoje praleidžia daug laiko, čia dažnai susirenka bičiulių kompanija, vakarais kaista grilis, tad interjero dizaineriai
turėjo sukurti pakankamai patogių vietų atsisėsti, susidėti daiktams, pagalvoti apie apšvietimą. Tam, kad vakare ilgų
pasisėdėjimų netrukdytų besileidžianti saulė, visoje terasoje buvo įrengtos užuolaidos.
Terasa, kurioje prabėgs gražiausias metų laikas
Beveik 30 kvadratinių metrų užimančioje terasoje užtenka erdvės ir pasisėdėjimas su draugais bei šeima, ir
kepsninei, tai pat – darbo vietai. Laisvalaikio zonos akcentu tapo kabantis krėslas-kiaušinis – to norėjo pati N. Bunkė:
„Norėjau turėti erdvę, kurioje galėčiau lyg „Dievo ausyje“ atsiriboti nuo viso pasaulio ir leisti laiką dirbdama,
skaitydama, bendraudama. Šis „kiaušinis“ – vienintelis terasoje esantis daiktas iš ankstesnių mano namų, todėl jis
vertingas ir kaip prisiminimas“.
Terasoje vietą turėjo atrasti ir daiktų, sodo bei augalų priežiūros įrankių laikymo bei organizavimo sprendimai. Atlikėja
pasakoja tvirtai žinojusi, kokio namų interjero nori, todėl terasoje atpažįsta net menkiausią detalę. Ją įrengę IKEA
interjero specialistai atsižvelgė į moters norą terasoje turėti daugiau erdvės draugams, laisvam judėjimui, taip pat
pasiūlė įvairių vietą taupančių sprendimų – sulankstomų baldų bei daiktadėžių.
„Vasarą norisi kuo mažiau laiko praleisti viduje, tad jaukiai įrengtoje, pusiau atviroje terasoje gali prabėgti gražiausias
metų laikas. Šios sutvarkytos mano namų terasos draugai dabar tikrai galės pavydėti“, – juokauja N. Bunkė.
Antri namai vasarą
Natalijos Bunkės terasos interjerą kūrusios IKEA interjero dizainerės Kotryna Meškauskaitė ir Carolyn Lisa Whyte
sako, kad terasa ar balkonas yra ta erdvė, kuri visada „po ranka“ mėgautis šiltais rytais ir vakarais, pasėdėti su
draugais ar pažaisti su vaikais. Kurdamos šios terasos interjerą specialistės siekė išpildyti Natalijos norą turėti
daugiau erdvės judėjimui bei pasėdėjimui su šeima, draugais, numatyti vietos pomėgiams bei pusryčių stalui.
„Kurdamos Natalijos terasą rinkomės šviesias detales ir baldus. Vienas iš didžiausių iššūkių – terasos viduryje esanti
kolona, diktavusi baldų ir daiktų išdėstymą. Ji virto riba, skirianti poilsio ir darbo zonas. Stalas, skirtas Natalijos
hobiams galės būti naudojamos ir rytiniam kavos puodeliui“, – pabrėžia interjero dizainerė C. L. Whyte, pridurdama,
kad kartais patalpos trūkumai gali virsti privalumais.
Anot jos, efektyviausiai panaudoti terasos plotą ir pritaikyti ją įvairiems poreikiams padeda daugiafunkciai baldai –
vienas į kitą susidedantys pufai, sulankstomos kėdės ar kaip daiktadėžės tarnaujantys suoleliai. Jie leis vos už kelias
dešimtis eurų sukurti papildomas vietas sėdėti arba kaip tik, sudėjus vieną ant kito paliks erdvės judėti.
Jaukumui girliandos, užuolaidos

Skirtingai nei balkonams, terasų įrengimui lietuviai skiria didesnį dėmesį. Net jei terasa naudojama tik šiltuoju metų
laiku, C. L. Whyte pataria ją matyti kaip vieną iš namų erdvių – tiek renkantis jos stilių ir interjerą, tiek planuojant
funkcines zonas ar perkant baldus.
„Natalijos terasoje netrūksta baldų – tai simetriškai išdėstytos minkštos sofos, staliukas valgymui ir mobilūs daiktų
laikymo sprendimai. Renkantis baldus savo terasai siūlau įvertinti ar terasa yra atvira – pasiekiama lietaus, vėjo –
tokiu atveju geriau rinktis plastikinius baldus. Mediniai baldai su medžiaginėmis pagalvėlėmis itin tiks uždaresnei
terasai su stogu. Jeigu jo nėra, medinius baldus derėtų apsaugoti uždangalais“, – sako interjero specialistė.
Nors vasaros dienos ilgos, norint terasoje vakaroti ilgiau, verta pagalvoti apie tinkamą apšvietimą: „Kaip ir namuose,
taip ir terasoje galioja „auksinė taisyklė“ – jaukumą ir funkcionalumą kuria šviesa. N. Bunkės terasoje trūko elektros
kištukinių lizdų, tačiau tai netrukdė atrasti alternatyvių jaukios šviesos šaltinių. Tad neapsiribokite vienu lubiniu
žibintu – pavyzdžiui, galite įrengti ir šiuo metu itin madingas kabančias lempučių girliandas. Papildomam apšvietimui
galima naudoti žibintus ir žvakes, kurie kraunami saulės energija ar baterijomis“, – sako IKEA interjero dizainerė.

