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Μιράντα
Βασιλείου

Η INTERIOR DESIGNER
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ
ΤΑ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΑ
PROJECTS ΤΗΣ

Π

ίσω από το interior design
πετυχημένων hot spots που
απολαμβάνεις το φαγητό ή το
ποτό σου, σε γραφεία που γράφουν
μεγάλες επιτυχίες, κατοικίες σε
όλη την Κύπρο αλλά και χώρους
που δείχνουν σαν να ξεπήδησαν
από τις σελίδες ενός πετυχημένου
περιοδικού, βρίσκεται η επαγγελματίας και καταξιωμένη interior
designer Μιράντα Βασιλείου η οποία
καταφέρνει με την εμπειρία και την
αγάπη της για τη διακόσμηση να
μεταμορφώνει χώρους και ζωές,
πάντοτε προς το καλύτερο.
Είναι ο άνθρωπος που αξίζει να
εμπιστευτείς για να αναλάβει από
την αρχή, είτε να ανακαινίσει ολοκληρωτικά έναν χώρο συμβάλοντας
σε μεγάλο βαθμό για να φτάσουμε
ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο ιδανικό σπίτι, το ιδανικό γραφείο, την
τέλεια ζωή.

Ανέλαβες την εξαιρετική διακόσμηση σε πολυσυζητημένους και
πολυσύχναστους χώρους στην
Κύπρο καθώς και σπίτια που δείχνουν να ξεπήδησαν από σελίδες
περιοδικού. Μίλησε μου λίγο για
μερικά από τα projects σου.
Βρίσκομαι σε αυτό το χώρο για 10
χρόνια. Χρόνια γεμάτα από χρώματα, ανακαινίσεις, χώρους τους οποίους δημιουργούμε από την αρχή.
Μεταξύ αυτών σπίτια, εστιατόρια,
café, ιατρεία. Ένα πρόσφατο project
είναι το Artima Bistro και το Stretto
21

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΊΝΑ ΑΒΡΑΆΜ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: ALINA SPARROW | ΜΑΚΙΓΙΆΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΒΑΝΈΛΛΗ

Cafe Lounge. Επίσης η Vecchia
Napoli Pizzeria & Trattoria για
την οποία ταξίδεψα και στη Μάλτα αφού πρόκειται για αλυσίδα
εστιατορίων. Να μην ξεχάσω να
αναφέρω και τα Hub Cafe στη Λεμεσό, την ψησταριά Διομήδη και
τώρα, ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο
project που αφορά τα γραφεία
της εταιρείας P.P Papapetrou.
Το Limassol Sport Center και
άλλους ξεχωριστούς και πολύ
αγαπημένους χώρους.
Πώς αρχίζει η διαδικασία για τη
διακόσμηση ενός κτιρίου;
Ξεκινά από τα αρχιτεκτονικά σχέδια.
Συζητάμε με τους πελάτες για το
πώς ονειρεύονται το χώρο τους, τι
θέλουν, ποιες είναι ανάγκες τους
και έπειτα, ετοιμάζω για την κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, τα τρισδιάστατα σχέδια τα οποία δείχνουν
λεπτομερώς το αποτέλεσμα. Σε αυτό
το σχέδιο, παρατηρούμε, συζητάμε
και κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε
σημαντική λεπτομέρεια.
Μια απορία που σίγουρα θα έχουν
και οι αναγνώστες μας. Μπορεί
ένας χώρος με χαμηλό budget να
δείχνει εντυπωσιακός και να είναι
συνάμα και λειτουργικός;
Σας διαβεβαιώνω πως ναι και είναι
κάτι που συμβαίνει πολλές φορές.
Δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλο
budget για να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα με τα κατάλληλα
υλικά για τον κάθε χώρο και περί-

πτωση. Πάντοτε, αφού μιλήσουμε
με τον ενδιαφερόμενο, σχεδιάζω
κάτι που έχω στο μυαλό και το
ολοκληρώνουμε με το budget που
διαθέτει. Και έτσι πετυχαίνουμε
το αποτέλεσμα για έναν απόλυτα
λειτουργικό, εντυπωσιακό χώρο
που εκφράζει τους ιδιοκτήτες του.
Συχνά στο μάτι, υλικά και χρώματα δείχνουν ακριβά και όμως δεν
είναι. Και αυτό, είναι και η μεγάλη
πρόκληση ενός διακοσμητή. Να
δίνει το άψογο αποτέλεσμα ανάλογα
με κάθε budget. Είτε μεγάλο, είτε
μικρότερο. Δημιουργούμε με τα
σωστά υλικά και τα συνδυάζουμε
αναλόγως. Μου έτυχε να δημιουργήσω ένα καφέ το οποίο, πολύ πριν
ενοικιαστεί, ήταν ένας απλός χώρος.
Όταν ολοκλήρωσα τα σχέδια, ο νέος
ιδιοκτήτης ο οποίος ήθελε να μεταμορφώσει το χώρο, δεν πίστευε
στα μάτια του το αποτέλεσμα που
έβλεπε. Ένας πολύ μικρός χώρος,
έγινε η ιδανική επιλογή στην οποία
αρκετοί απολαμβάνουν πλέον τόσο
πολύτιμο χρόνο, όσο και τον καφέ
τους! Κάθε καινούριο project, είναι
για μένα ένα νεογέννητο μωρό.
Πέραν από όμορφο αποτέλεσμα,
ο κόσμος, όταν επιλέγει έναν διακοσμητή, κερδίζει δηλαδή και
πολλά περισσότερα όπως χρόνο
και χρήμα;
Πλέον στις μέρες μας, αρκετοί εμπιστεύονται τους interior designer για
το σπίτι, το εστιατόριο, το cafe ή το
γραφείο τους. Με τη βοήθεια ενός
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ΑΚΟΣΜΗΣΗ

DO’S & DON’T S ΣΤΗ ΔΙ

DO΄S

αν όμορφο χώρο:
Τι να προσθέσετε για έν ότερες γλάστρες με
Πράσινο. Μια ή και περισσοσθέτουν στο χώρο
φυτά ή/και λουλούδια πρ
ζωντάνια και χρώμα.
ζεστασιά στο χώρο
Ξύλο. Το ξύλο προσθέτει πινελιά φινέτσας.
δίνοντας ταυτόχρονα μιαση για μικρούς χώΚαθρέφτης. Ιδανική λύ χώρο κάνοντας τον
ρους. Μεταμορφώνει το
να δείχνει μεγαλύτερος νδυάσετε διάφορα
Χρώματα. Τολμήστε να συελώς νέα ταυτότητα
χρώματα δίνοντας μια εντ
στο χώρο σας.

DONT΄S

Τι να αποφύγετε:
το χώρο σας. Αυτό
Ακαταστασία. Τακτοποιήστε
δείχνει μεγαλύτενα
αμέσως θα βοηθήσει για λύπτετε καινούριες
ρος ο χωρός ενώ, θα ανακαιτιού.
ξεχασμένες γωνιές του σπ φορτωθείτε οτιδήΑνούσια διακοσμητικά. Ξε
χώρο σας. Το ότι ένα
ποτε δεν ταιριάζει με το ν κάποτε επίκαιρο
ήτα
ίο
ιχε
στο
διακοσμητικό
ει μια καλή επιλογή
δεν σημαίνει ότι παραμέν τίνες. Δεν υπάρχει
υρ
κο
ς
ριέ
Μεγάλες και βα
ίγματα του χώρου σας
λόγος να φορτώνετε τα ανο μήστε roller blinds ή
με μεγάλες κουρτίνες. Προτι τρέποντας στο φώς
πιο ανάλαφρες κουρτίνες επιικό του σπιτιού σας.
να μεταμορφώσει το εσωτερ

επαγγελματία, ο ενδιαφερόμενος κερδίζει τόσο πολύτιμο χρόνο, ταλαιπωρία,
σπατάλες και χρήματα. Επίσης, όταν
ένας διακοσμητής αναλαμβάνει από την
αρχή, μπορεί να προλάβει πολλά λάθη.
Υπάρχουν κάποια «μυστικά» ή σημαντικά tips για να είναι ένας χώρος
ξεχωριστός και λειτουργικός;
Το πως θα δέσεις το mix and match είναι
ένας παράγοντας στον οποίο αξίζει να
δοθεί έμφαση. Επίσης οι χρωματισμοί.
Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ο φωτισμός μιας και έχει καθοριστικό ρόλο σε
κάθε χώρο. Πάντοτε, είναι μεγάλη μου
ευχαρίστηση, όταν ολοκληρώνουμε τις
εργασίες σε ένα κτίριο και ανάβουμε
τα φώτα. Το περιμένω πάντα πως και
πως. Εκεί βλέπεις το ολοκληρωμένο
αποτέλεσμα.
Ποια είναι τα λάθη στη διακόσμηση τα
οποία συναντάς συχνά;
Συνήθως οι συνδυασμοί που γίνονται σε
έναν έτοιμο χώρο. Το που βρίσκεται το
κάθε τι, η κουζίνα, το σαλόνι. Σε αυτή
την περίπτωση, όταν αναλαμβάνω ένα
έργο, σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν
να υπάρχει περιορισμός στο που θα
προστεθούν γυψοσανίδες ή στο τι είναι
καλύτερο να γκρεμίσουμε και να το
φτιάξουμε αλλιώς. Για αυτό, είναι πά23
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ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ
ΜΕΓΆΛΟ BUDGET
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΌ
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ
ντοτε μέγιστης σημασίας, να καλούν το
διακοσμητή από την αρχή, όπως γίνεται
και με τον αρχιτέκτονα. Μπορούν να
εργαστούν μαζί και να βγει πιο σωστό
το αποτέλεσμα, να αποφευχθούν τα
λάθη και να γίνει πιο άνετο, να δείχνει
περισσότερο ευρύχωρο και να είναι
λειτουργικό.
Πώς μπορεί κάποιος που διαβάζει τη
συνέντευξη μας να σε βρει και να σε
συμβουλευτεί;
Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μου
(https://www.mvdesigns.com.cy/) όπου
μπορούν να δουν και
κάποια δείγματα της
δουλειάς μου. Επίσης
από τα Μέσα Κοινωνικής Διχτύωσης ή απευθείας με τα γραφεία SC
AN ME
μου στο 25 333 905.

Ο χώρος μας, το γραφείο μας, αντικατοπτρίζει και την προσωπικότητα μας;
Είναι ακριβώς αυτό που θέλω να δίνω
στον πελάτη μου. Όταν συνομιλώ μαζί
τους, να δημιουργώ το καλύτερο αποτέλεσμα το οποίο θα τους εκφράζει.
Να υπάρχουν μέσα οι πινελιές του
επαγγελματία interior designer αλλά
να εκφράζουν και τον ενδιαφερόμενο.
Ποια είναι τα πέντε πράγματα που αξίζει
να μην λείπουν από κανένα σπίτι;
Το Wallpaper είναι σίγουρα ένα από
αυτά αφού προσδίσει αμέσως ζεστασιά
στο χώρο. Επίσης οι πίνακες, τα έργα Τέχνης. Όπως και μια ξεχωριστή καρέκλα.
Ένα ιδιαίτερο coffee table. Προσπαθώ να
μην είναι όλα τα ίδια. Να υπάρχει mix
and match και η κάθε γωνιά να έχει το
δικό της χαρακτήρα.
Τι συμβουλεύεις τους αναγνώστες μας;
Το σημαντικότερο είναι να μας έχουν
εμπιστοσύνη. Προσπαθώ πάντοτε, με το
καλύτερο αποτέλεσμα να υλοποιήσω το
σπίτι, το café, το γραφείο τους. Πάντοτε
αρχίζω ένα project με αγάπη, ενθουσιασμό. Είμαστε ομάδα με τον πελάτη
για το τέλειο αποτέλεσμα στο οποίο θα
ζει, θα δημιουργεί. Η συνεργασία και η
συνεννόηση μεταξύ μας είναι αρκετά
σημαντικός παράγοντας.

