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Suite ESCAPE

In deze rubriek tonen ontwerpers hun schetsen van ingenieuze
interieurconcepten. Interieurdesigner Roelfien Vos tekende een boudoirbadkamer en suite. Met ronde vormen en een heuse ‘badstede’.
Het schetsontwerp is zo’n mooi en organisch deel van
het proces; soms komen de ideeën sneller dan dat ik met
mijn potlood over het papier kan bewegen. Mijn hart
klopt dan altijd in een hoger tempo en een soort euforie
ontstaat als ik de eerste schets heb uitgewerkt. Met mijn
team ontwerp ik complete villa’s, appartementen en
hotels. Voor mij is de badkamer een heel belangrijk
onderdeel van een woning. Vooral het personaliseren
ervan; als je de badkamer in een project mag bezoeken,
zou je de rest van de ruimtes al moeten kunnen visualiseren. Deze bijzondere badkamer maakt deel uit van de
hoofdsuite. In de opdracht mag niks standaard zijn, de
boodschap is: leef je creatief uit. En ook: gebruik in elk
geval de ingrediënten warmte, kleur, ‘alsof het al jaren
zo is’ en persoonlijkheid. Voor deze suite heb ik een
geheel nieuwe indeling gemaakt en ik heb er bij de
badkamer voor gekozen om een zichtlijn te creëren
vanuit de hal in de suite, door middel van een groot,
gebogen raam. Hierdoor ontstaat een spannende
doorkijk, waar zo een plek voor een mooi kunstwerk is
gecreëerd. Deze ronde vorm biedt een vriendelijke lijn
en omarmt als het ware de ruimte. De paneeldeuren en
plafondlijsten ademen de historie. Verder heb ik een
‘badstede’ ontworpen. Het zachte, pilvormige poefje
in het midden geeft een huiselijk, warm gevoel aan
de ruimte. De douche en het toilet zijn aan het oog
onttrokken, waardoor het geheel meer als leefruimte
dan badkamer aanvoelt. Het behang op het plafond
is een trompe-l’oeil die de illusie van diepte wekt; erop
afgebeeld zijn de hemel en een raster van een prieel.
De handgeschilderde murals zijn speels en herinneren
aan reizen naar zonnige oorden. Het gebruik van
marmer geeft de ruimte een luxe gevoel en de patronen
maken het tegelijkertijd een ontwerp van nu.

WIE ROELFI EN V OS
WAT BAD KA M ER EN SU I TE
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