
Din pasiune pentru Frumos (Episodul I)
E fanul nr. 1 al interioarelor cu gust, adora nuantele de verde crud, iubeste spatiile generoase si se declara
o pasionata inraita a tot ceea ce tine de arta frumosului. Are numai 25 de ani dar apartamentul in care
locuieste e definit de lux.
 in ziua de azi, mai rar vezi locuinte „puse la punct " pana in cel mai mic detaliu care sa se remarce prin
aranjamente exemplare, design deosebit si improvizatii „casnice " la superlativ. Doar cine isi iubeste casa
si isi respecta spatiul personal poate atinge performante greu de imaginat atunci cand vine vorba de
decoratiuni. in mai putin de doi ani de la achizitionare, apartamentul Alinei Marinescu a imprumutat
trasaturi de caracter dar si o mare parte din personalitatea tinerei. Fire echilibrata, joviala si neingradita in
mentalitate, Alina a transmis din starile ei si incaperilor in care isi desfasoara activitatile de peste zi. Şi-a
dorit un camin usor iesit din tipare, cu detalii nonconformiste si departe de a fi conventional cu noile
tendinte in materie de design.
 R: Cum a inceput totul? De unde pasiunea pentru designul de interior?
 A.M: La inceput am fost atrasa de arheologie, din dorinta de a descoperi. Pe parcurs insa m-am orientat
mai mult catre propria persoana si descoperirea de sine. La un moment dat imi placea sa cochetez cu
coafuri si stiluri de machiaj, ca si forme de exprimare artistica. Gandeam ca atunci cand voi avea un loc
numai al meu, de exemplu o casa, imi voi pune amprenta in absolut tot. Am fost constransa de un spatiu
standard tipic apartamentelor de pe Şcoala de inot si totusi am reusit sa-l personalizez. Am incercat sa nu
copiez, sa stau departe de acelasi stas de mobila omniprezent prin casele oamenilor.
 R: Ce nu ti-a placut la actualul apartament atunci cand i-ai calcat pentru prima data pragul?
 A.M: Prima mea reactie a fost sa desfiintez peretii despartitori dintre bucatarie si restul locuintei. Chiar
asta am si facut. Am renuntat la un geam si am construit in locul lui un perete cu dubla utilitate: perete
plin pentru dormitor si improvizatie ustensibila pentru bucatarie. Noi am fi vrut sa scapam si de peretele
care inchide bucataria dar din pacate nu s-a putut pentru ca e din beton armat.La fel, am renuntat la usi si
la debarale pentru a evita impresia de spatiu plin in care sa te simti incorsetat si am mers pe ideea de
libera trecere.
 R: Ce ai modificat prima data in apartament?
 A.M: Pentru ca mi-a fost imposibil sa renunt la peretii central si laterali, am regandit proiectul. Am
integrat debaraua din hol intr-un dulap dublu  compartimentat pentru haine de iarna si incaltaminte.Cu
cea de-a doua debara am procedat la fel, tocmai pentru a asigura continuitate. Am jonglat cu verdele si am
armonizat nuantele pentru ca atunci cand intri pe usa sa para un tot unitar. Am optat pentru culori mai
deosebite, drept pentru care am asteptat 8 luni pana cand ne-a fost livrata din Austria placa de culoare
verde pentru mobila.Mai trebuie spus ca am creat un impact vizual cu totul deosebit in „fosta bucatarie ",
in sensul ca am improvizat un dulap multicompartimentat despre care, la prima vedere, nu stii ce
ascunde. L-am gandit mai degraba ca pe un spatiu de depozitare, deschis si fara glisaje, unde fiecare
obiect isi are locul lui, de la electrocasnice pana la alimente, vesela si alte articole de bucatarie. Ne-a
ajutat Florin Domnica care are un atelier propriu.Este recunoscut pentru mobilierul pe care l-a facut
pentru Ramada, Balanta si toate filialele Carpatica din tara. Ne-a terminat dormitorul in numai trei zile
drept pentru care ne-ar placea sa mentinem colaborarea.
 R: Ce alte schimbari s-au produs ulterior?
 A.M: Am atasat pe tavanul din bucatarie un corp de iluminat care mie, personal, imi place foarte mult.
L-am cumparat din BauMax si suntem foarte multumiti de alegerea facuta. Micile artificii sunt binevenite
atata timp cat nu par desprinse din peisaj ca si linie cromatica. O transformare deosebita s-a intamplat si
in hol. Am decorat peretele cu fluturi si pietricele ornamentale pe care le-am aplicat la cald cu un pistol cu
silicon. La un calcul simplu, cine opteaza pentru un astfel aranjament de perete iese in dublu castig: pe de
o parte e de mare efect iar pe de alta parte costurile sunt de 10 chiar 20 de ori mai mici comparativ cu o
investitie in tablouri.
 in cea de-a doua parte a materialului cititorii Sibiu Standard preocupati de amenajarile de interior vor
avea ocazia sa descopere noi trucuri legate de house-styling. Alina Marinescu va dezvalui detalii legate de
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gama cromatica pentru care a optat in designul propriului apartament precum si alte ponturi utile in
amenajarea si reamenajarea locuintelor.
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