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Yunani Memberikan Inspirasi Desain Mediterania. Ada Empat Inspirasi Mediterania yang Bisa Diaplikasikan di Rumah (Foto:
Rumah123/Getty Images)

Ada empat inspirasi gaya desain Mediterania yang dapat diterapkan bagi kamu
yang sedang membangun rumah atau ingin merenovasi hunian.
Gaya desain dan arsitektur Mediterania memang sempat ngetren di Indonesia beberapa waktu
lalu. Namun, sebenarnya gaya yang diterapkan hanya sebagian kecil dan berbeda dengan hunian
yang ada di kawasan Mediterania. Salah satu kawasan di Mediterania yang ternama adalah
Yunani, sebuah negara kepulauan di Ketika membayangkan Yunani, maka yang terlintas adalah
Santorini dan Mykonos. Pulau-pulau yang memiliki hunian yang unik. Rumah di Santorini bercat
putih dengan aksen biru dan memiliki balkon. Hunian berada di lahan yang berkontur, namun
seperti tersusun dengan rapi. Situs Realestate.com.au memberikan sejumlah inspirasi desain dan
ide menata hunian dengan gaya Mediterania. Realestate.com.au adalah situs properti milik REA
Group Australia yang juga induk perusahaan Rumah123.com.

Warna Biru yang Berani
Warna biru di langit, pintu bercat biru, bantal sofa berwarna biru, dan handuk berwarna biru,
tentunya identik dengan Yunani. Jangan lupakan juga laut yang biru. “Saya menemukan elemen
gaya Mediterania cocok untuk iklim dan gaya hidup,” ujar Claire Cau-Cecile yang juga desainer
interior dan co-owner Life Instyle dan Twofold Projects. “Warna yang biasanya dipakai adalah

campuran warna langit dan lautan. Semua elemen ini berani dan menawan tanpa perlu
berlebihan,” lanjutnya.
Kamu bisa memasukkan kombinasi warna biru ke dalam rumah. Elemen biru yang dimasukkan
bisa berukuran besar dan berani seperti pot biru di taman, peralatan makan berwarna biru, dan
lainnya.

Fasad yang Simetris
Bagi yang pernah berkunjung ke Santorini atau setidaknya mencari foto-foto mengenai kawasan
ini, kamu akan menemukan bahwa fasad bangunan bisa menjadi kenikmatan tersendiri dalam
melihat karya arsitektur. “Fitur tipikal yang ada termasuk fasad besar yang simetris dan pintu
masuk yang berbentuk melengkung,” kata Cau-Cecile lagi. “Logam juga dihadirkan di luar
bangunan seperti pada pagar dan balkon, yang sering kali menuju atau melihat ke lanskap taman
yang indah. Sementara di dalam, adalah ruang besar yang besar dan jendela melengkung di
seluruh tempat,” katanya lagi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah banyaknya bunga
bougenvile berwarna pink atau merah muda yang ada di sekitar rumah.

Ubin dengan Motif yang Detail
Gaya Mediterania menyuguhkan lantai dengan ubin bermotif yang detail. Hal ini bisa ditemukan
di kolam, kamar mandi, dapur, beranda, dan lainnya. Ubin bisa menjadi cara sempurna untuk
memasukkan unsur Mediterania ke dalam rumah.“Kamu bisa menggunakan bagian anti cipratan
di dapur atau bisa diaplikasikan pada seluruh dinding dapur, hanya meninggalkan tembok
lainnya berwarna putih,” ujar Cau-Cecile. “Penataan cahaya juga menjadi cara lain untuk
memperkenalkan elemen desain yang terinspirasi Mediterania. Pikirkan lampu gantung dari
keramik, vas lampu, dan vas yang menciptakan pencahayaan yang unik,” lanjutnya.

Gaya Outdoor
Gaya Mediterania bisa diterapkan dalam area outdoor atau luar ruangan. Jangan khawatir untuk
membuat beranda menjadi tempat bersantai atau ruang makan alfresco. Beberapa elemen bisa
dimasukkan seperti peralatan makan dan gaya menata meja yang menyuguhkan kombinasi warna
biru dan putih. Kamu bisa menampilkan taplak, lampu, peralatan makan, lilin, dan lainnya.
“Kayu yang rusak atau kayu berwarna gelap memang bercirikan Mediterania. Bisa juga
dikombinasikan dengan toples berukuran besar, lampu gantung, dan air mancur yang indah,
tentunya kalau ruangan cukup,” kata Cau-Cecile.
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