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A mai életformának megfelelő lákáa berendezése.
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A modern életforma megkívánja a korszerűen berendezett lakásokat.
A film tanácsot ad, hogyan rendezzük be modern bútorokkal a
századfordulón épült bérházak lakásait, majd egy régi bútorokkal
berendezett lakótelepi lakás példájával érzékelteti, mennyire
zsúfolttá teszik az ilyen bútorok az amúgy sem tágas szobákat,
ezehkivül a célszerűség követelményeinek sem felelnek meg,

1978. január 18,
Hollós Adrienné

R/72í'"Modem otthon"
cmzurxa szövege?
Irta:Takács Gábor ás Török György, Szaktanácsadó:Keménv Zoltán,
Kép: Vancsa Lajos, Zene:Patachich Iván, Vágó: Kolozs Zsuzsa, Színed
'technika:Dobránvi Gáza, Kun Irén, Munkatársák:Tulcsik György,kvass Márgi
Vitázy László, Widuhovszky Márton, Gyártásvezető:Jankovits Má ta,
Rendező:Takács Gábor, Készült a Magyar Filmgyártó Vállalat Propagandafili
Stúdiójában. Magyarországon forgalomba hozza a MOKÉP?
Fővárosunk legszebb útvonala ma is a Népköztársaság útja, a régi
Andrássy utg A házak homlokzata a milleneumi idők ízlését tükrözi.
Egykori lakói a házak díszítésével is gazdagságukat hirdették? A mellék
utcák építkezése követte az előkelő főútvonalakét, csak szerényebben*
Ezek a házak nemcsak kívül, hanem belül is tükrözték a korszellemet?
Értékes berendezés helyett itt már csak a gazdag polgárság garnitúráit
utánzó bútorok zsúfolódtak össze* A legkisebb szabad helyre is jutott
valami használhatatlan csecsebecse vagy terítő? Mindenről gondoskodtak csak a kényelemről feledkeztek el? Más volt az életforma, természetesen
másfajta lakásigényük volt az embereknek, mint manapság* Mégis sokan ma is nagyanyáik bútorai között laknak, pedig a lakás-berendezésének
is igazodnia kell a megváltozott életkörülményekhez? Próbáljuk korszerüv<
tenni ezt a túlzsúfolt szobáig Mindenekelőtt a komor falakat tegyük de
rűssé világos színekkel? Ezután következhet a kisméretű, de többféle
célt szolgáló bútorok elhelyezése? A bútorokat állítsuk a falak mellét
igy több szabad teret nyerünk? Ezután a feleslegesei vált hálószobát is
próbáljuk célszerűbbé tenni? Festésnél a fal tagoltságát igy jól kihasz
nálhatjuk? Ebben az esetben például a fal beugró része sötétebb szinü
lehetg igy az eléje helyezett világos bútor jól kiemelkedik? A zsúfolt
hálószoba és ebédlő helyett derűs, levegősen berendezett szobákat ala
kítottunk ki, melyekben már nemcsak aludni és étkezni lehet, hanem egyszóval - élni is! Érdemes tehát a régi lakásból modern otthont te
remteni? Az uj lakótelepek, az itt épület házak, lakások mind a mai
ember életformájához igazodnak. Nem a homlokzat díszítése mári érté
küket, hanem célszerűségük? Napfény, tiszta levegő árad be minden ab
lakon? Vajon milyen képet mutat a régi berendezés nagyanyáink bútora
ebben az uj lakásban? Azt hiszem ehhez nem kell kommentárS Modern lakásba
modern bútor való? A modern lakás kisebb méretű berendezési tárgyakat
követel, ezért az uj bútor alacsonyabb a hagyományosnál, egyszerű, sima
von alu? Ha mégis ragaszkodunk hálószobáhhz, akkor inkább modernvonalu
hálógamiturával rendezzük be* Ez jobban illik a lakás méreteihez és
többi bútorkához* Berendezhetjük a lakást másképpen is? Nos? Melyik
tetszik jobban? A színek változatossága fontos tényezője a lakás hangu
latának? Az azonos szinü kárpit ás stőnyeg egyhangúvá teszi a berende
zést. A harmonikus színösszeállítás viszont derűssé teszi lakásunkat*
így jő! így még jobb! Modern asztalra ne tegyünk kézimunkát! így ízléses
Ezek a képek megbontják a lakás már kialakított harmóniáját* Zsúfoltság
helyett inkább kevés, de értékes grafikát, vagy festményt tegyünk a
falra? A T.V? készülék modern formájával csak modernvonalu dizstárgyak
férnek meg? Az sem mindegy, hogy milyen függöny van az ablakon? Válasszuk
ki a legalkalmasabbat? Világításban is a célszerűség vezessen? A lámpa
testeket ott helyezzük el, ahól fényükre leginkább szükségüRkvan? Egy
szobás lakásba legcélszerűbb az elemekből kialakítható bútorzat? A magas
bútorokkal szembernlévő oldalon helyezzük el az alacsonyakat, igy min
dennek jut hely a szobában, mégsem lesz zsúfolt? A hgayományos konyha
is átalakult? Itt már megfelelő körülmények között étkezhetünk? A mai
életritmus megkívánja a modern otthont? Az igazi korszerűség nem valami
különleges hóbort, hanem a jóizlésü ember természetes és reális igénye?

