Living

MEET THE PROUD OWNER
Industrial loft menjadi konsep kediaman artis
serba bisa, Daniel Mananta, yang berlokasi di
kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Daniel yang juga
founder dari brand DAMN! I Love Indonesia
ini berusaha menciptakan hunian yang nyaman
bagi dirinya dan keluarga, yang sudah lelah dalam
menjalani kegiatan sehari-hari.
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Living
room
Untuk ruang ini,
Daniel dengan cerdas
memadupadankannya
dengan pernik interior
yang kekinian,
seperti sofa besar
berwarna coklat,
karpet coklat, meja
dari metal berwarna
hitam, selimut bulu
warna putih, bantal
hias warna merah
dan putih, standing
lamp berbahan besi,
meja kecil berbentuk
harimau, serta lukisan
bergambar bumi yang
menempel di dinding.

Konsep yang diadaptasi dari
rumah di kota-kota mapan
seperti New York dan
Melbourne ini akan membuat
rumah Anda tampak berbeda
namun tetap nyaman untuk
dihuni.

New Concept of

industrial loft

Ruang kerja
Konsep Industrial Loft pada sebuah
rumah dicirikan oleh interior
berbahan dasar material seperti
besi dan kayu. Selain itu, dominasi
warna pada dinding dan interior
pun turut menentukan. Warnawarna putih, hitam, abu-abu, dan
cokelat dibiarkan menonjol. Ciri-ciri
tersebut sangat terpancar di ruang
kerja Daniel. Terkesan serius, tetapi
tidak menegangkan.
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Rak kayu
Bergeser sedikit
dari meja kerja,
terdapat sebuah
rak berisi bendabenda menarik dan
penuh kenangan,
yaitu boneka koleksi
dan beberapa
piala. Semua
yang ada di rak
tersebut memiliki
cerita masingmasing. Tetapi yang
paling berkesan
baginya adalah
beberapa piala yang
menggambarkan
perjalanan hidup
Daniel Mananata
dari awal karir
hingga sekarang.
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“Kebetulan karena
bulan lalu, kan
tema Grazia Glitz
& Glam adalah
“Satu Bumi” maka
living room sengaja
gue ubah supaya
sejalan dengan
tema itu.“
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Living

Lemari putih
Daniel memiliki
sebuah lemari
putih berukuran
120 cm x 350 cm
yang digunakan
untuk menyimpan
kebutuhan dapur.
Namun karena
keterbatasan ruang,
Daniel meletakkan
lemari tersebut
masuk ke tembok
yang menjorok ke
dalam. Ini bisa jadi
tips bagi Anda yang
memiliki tantangan
yang sama dalam
tata ruang rumah.

Dining room
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Masih kental dengan
material kayu dan
besi, namun kali ini
Daniel memberi konsep
berbeda dari ruangruang sebelumnya.
Tuan rumah memoles
sentuhan Indonesia
pada sebuah elemen
interior, yaitu pada
kursi makan yang
dilapisi dengan kain
tenun Toraja berwarna
cokelat, merah dan
putih. Walau dalam
konsep internasional,
Daniel tetap ingin
identitas Indonesia ada
di rumahnya.
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Karena hobinya membaca buku, Daniel
menciptakan perpustakaannya sendiri,
yang terletak di lantai 3 rumahnya.
Dalam perpustakaan tersebut, terlihat
sebuah sisi diisi dengan meja berbentuk
loker panjang berwarna putih yang
dihiasi dua patung nyentrik di atasnya:
patung setengah badan mantan Presiden
Soekarno dan patung motor Vespa
berwarna merah. Dua patung tersebut
terlihat begitu hidup karena berdiri di
antara suasana monokromatik sebuah
ruangan.
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Tangga
Tangga adalah unsur
penghubung antar
lantai. Daniel pun
cukup serius pada
desain tangga di
rumahnya. Bentuk
tangga seperti ini
juga bisa menjadi
tip bagi Anda. Selain
indah dipandang,
tangga model ini
juga lebih aman
dipijak terutama
bagi Anda yang
memiliki anak usia
balita.
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Perpustakaan
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Meja KONSOL
RustiK
Sebuah meja konsol
bergaya rustic
berbahan kayu dan
besi terlihat begitu
pas diletakkan
di antara ruang
makan dan
dapur. Daniel
memfungsikan
laci-laci di bawah
meja tersebut
untuk menyimpan
makanan dan
bahan minuman,
seperti cookies dan
kopi yang sengaja
disediakan untuk
para tamu juga
pemilik rumah.

Meja besi
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Daniel betul-betul tak
bisa melihat sebuah
sudut kosong di dalam
rumahnya. Ia pun
meletakkan sebuah
meja dengan kaki
berbentuk hewan rusa
berbahan material besi
tempa berwarna abuabu. Meja ini terlihat
unik dan mencolok di
tengah-tengah material
kayu yang menyelimuti
semua anak tangga.
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