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� Klassikaline. Heleda

keraamilise plaadi puhul
(köögis) soovitab Viktoria
Bankov kasutada epoksiidvuugitäidet, see ei ole poorne
ega kogu endasse mustust.

Sisearhitekt Viktoria Bankov lahendas Vikerlase Maja uue korteri klassikasegus

ÜHE RUUMI
KAKS NÄGU
TEKST KRISTJAN ARUNURM FOTOD ANNE-MAI PÄLLO
DIGITAALSED RUUMIVISUALISEERINGUD VIKTORIA BANKOV
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� Modernne. Modernse-

mas lahenduses otsustas
Bankov korteri sissepääsu
õhulise puitpitsvaheseinaga elutsoonist privaatsuse
huvides eraldada.

es võtmes, ent tegi 3D-kavandid ka rangema stiili austajaile.

� Sisearhitekt Viktoria Bankov.
� Modernne. Aknakatete pealt

ei soovita sisearhitekt kokku
hoida, sest just õigete kardinatega saab igale interjöörile anda
soovitud viimase aktsendi.

�� Klassikaline. Peeglikillukestega pressikivimist köögitasapinnale sekundeerivad edevad
kristallsüdamikega kapinupud,
mille viimistlus on sarnane ka
köök-elutoa lühtritega.
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� Klassikaline.
Uhke lühter,
õhuline abilaud
ja pilkupüüdev
peegel loovad toale
romantilise miljöö,
ehkki seinad,
põrand ja lagi
on tavapäraselt
tagasihoidlikud.
� Modernne.
Diivani- ja telerinurk on erinevalt
rikkalikust miljööst
paigutatud sinna,
kus teises variandis
asus söögilaud.
Söögilaud köögi
kõrval räägib pererahvast, kellele
söögitegemine
koos külalistega on
pigem sotsiaalne
ajaveetmismoodus
kui tüütu kohustus.

orter Lasnamäe uuselamus
Pinna tänaval pole lahendatud
just harjumuspärase Lasnamäe
joonega – hoopis läbimõeldum,
avaram ja funktsionaalsem on siin. Loomulikult on “süüdi” nii arhitekt Priit Ehala, teadlik tellija Oma Ehitaja kui sisearhitekt Viktoria Bankov.
Asjasse puutumatule võib näida lausa hämmastav, kui eriilmelisi sisekujundusi on võimalik luua paneelmaja korteris. Reaalselt teostati veidi toretsevam,
klassikahõngune nägu, kuid 3D-lahendusena käis disainer välja ka modernsema lahenduse.
“Olen siin kasutanud sellist uhke interjööri loomise nippi, et mingid esemed peavad olema teiste asjade taustal – nii saabki kombineerida kallimaid
brände soodsamatega. Igas hinnaklassis
võib leiduda huvitavaid esemeid. Alati
on ju eelarve piiratud ja sellega peab arvestama. Siin tulevadki mängu kompromissid ja võib öelda ka, et juveliirne töö,
mis nõuab veidi rohkem aega ja pühendumist,” jutustab sisearhitekt.
Viktoria Bankov soovitab, et vaatamata vajadusele eelarves püsida ei maksa
karta eritellimusi – need ei pruugi olla
sugugi kallimad: “Nagu näiteks see dii-
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UHKE INTERJÖÖRI LOOMISE NIPP: MÕNED
ESEMED PEAVAD OLEMA TEISTE TAUSTAL.

van ja tugitoolid. Kuna neid oli sellisena väga vaja, võtsingi pliiatsi ja joonistasin need üles. Söögitoolid on sündinud
tegelikult ühest soodsast valmiskomplektist, mis sai natuke ümber tehtud.
Kangas ja stiil on kogu pehmemööblil
sama.” K&E
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