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Ide cerdas
menata
kamar
si kecil

At Home
With
Andien Aisyah
opens her
bohemian
home
for ELLE
Decoration

travel
special

exciting stories
to satisfy your
wanderlust

June - july 2016 RP 48.000

SUMMER
LIVING
Our pick to a relaxed
and laid-back home
this season

Aesthetically

Woven
Dibungkus dengan deburan ombak
Samudra Hindia, sebuah pengalaman
arsitektur dan desain kontemporer terajut
bersama keramahan warga Bali.

Photography Courtesy of ALILA

Text David Irianto
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Inspiration design hotel

Pencahayaan alami di setiap
ruangan dimaksimalkan
dengan palet warna ringan dan
perabot berbahan natural. Hal
ini mencerminkan pesona alami
sebuah beachfront resort.

B

erada di area hingar-bingar baru di
Bali, properti Alila terbaru ini tidak
lantas latah menambahkan kebisingan
ke area beachfront area Seminyak. Luma
yan berbeda, Alila menawarkan sebuah
pengalaman penuh ketenangan yang dilatar
belakangi suara ombak. Walau tidak seperti
propertinya yang lain di Bali yang berlokasi
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begitu jauh dari keramaian, Alila Seminyak tetap
memberikan kesan privat dan tersembunyi.
Dirancang oleh Gaurang Khemka, arsitek dari
biro aristektur URBNarc, konfigurasi ruang
dan lorong terbuka dirajut bersama area hijau
yang berlimpah ruah. Sebuah penampilan yang
tereplikasi di seantero properti, baik di koridor,
lobby, dan semua area publik lain.

Dinding-dinding berlapis tanaman dan
berbagai taman vertikal lain menyegarkan
indera pengunjung yang ingin melarikan diri
dari kericuhan suasana pesta di area ter
sebut. Keterbukaan ruang yang maksimal me
mungkinkan masuknya angin laut serta sinar
matahari secara optimal di dalam berbagai zona
resort. Permainan motif persegi panjang yang

Permainan pola persegi panjang
menjadi benang merah visual
yang konsisten dari dinding partisi
sampai ke kaki meja. Bahkan
pada beberapa area, pola ini
memberikan efek bayangan yang
dramatis di sore hari.

menjadi ciri khas, kemudian menciptakan
siluet-siluet bayangan yang terbentuk
dari permainan cahaya panjang matahari
pada waktu sore hari, terutama di area bar,
restaurant, dan lobby. Di dalam kamar,
inspirasi budaya lokal diterjemahkan dengan
tampilan yang modern. Dengan palet warna
natural dan penggunaan material batu alam

dan kayu sebagai wall-covering maupun partisi
ruang, kamar di Alila memberikan kesan alami
sekaligus nyaman dan hangat tanpa harus
menjadi berat dengan ornamen tradisional.
Menghasilkan sebuah gaya oriental yang
modern dan sederhana.
Lebih lagi, rajutan keindahan ini ditenagai
oleh sebuah komitmen untuk meminimalisir

efek yang bisa diakibatkan kepada lingkungan
hidup. Perencanaan situs yang sensitif,
dengan menggunakan material lokal dan
mempertimbangkan efisiensi sumber daya dan
energi secara integral, membuat kenikmatan
pengalaman yang diperoleh pengunjungnya
menjadi sebuah pleasure yang sesungguhnya
tanpa disertai dengan perasaan bersalah.
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