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Egy
lakberendezô
és a régmúlt 

emlékei…

JÁR VALAMI
az eszemben

FOLYTON

Lakberendezô és örök n
yughatatlan al-

kotó. Szinte minden tárgyat, amiben meg-

látja a lehetôséget, a sajá
t ízlésére alakít,

ami néha egy pluszmasni, máskor egy tel-

jes átfestés és antikolás, 
transzferálás. 

Személyesen még nem isme-
rem – csak a tárgyain keresztül
–, de amikor telefonon beszél-
tünk, mintha csak egy koráb-
ban félbehagyott beszélgetést
folytattunk volna. Ismerjék meg
a munkáját és a saját antik vilá-
gát: a reantikot.

– Molnár Andrea vagyok, a re-
antik kitalálója. 2001-ben vé-
geztem lakberendezôként és az
azóta eltelt évek alatt több iro-
dát és magánlakást terveztem
és rendeztem be. 2003-ban két
év csodálatos vakációt kaptam
az élettôl: Japánban élhettem a
párommal. Az ott töltött idô az
addigi stílusomon és szemléle-
temen is változtatott és igen
mély nyomot hagyott bennem.
Miután hazaköltöztünk, meg-
született a fiunk és számomra
természetes volt, hogy kicsit
háttérbe szoruljon a munka a
várva várt csöppség miatt –
azonban nem véglegesen.

Kincsek
a bolhapiacról
– Miért reantik a név, amelyet
választott?
– A reantik egy szójáték, ami
számomra jól kifejezi azt, amit
csinálok: két részbôl áll, ami
szoros egységet alkot. Egyik
része rám vonatkozik, vagyis:
Rea – a párom a megismerke-
désünk óta így hív –, a másik
része pedig az alkotások ere-
detére utal, mivel sok-sok antik
alapanyagot használok fel. Az
általam készített tárgyak ma-
gukban hordozzák a régmúlt
emlékét és egyben engem is.

Már fiatalon tetszett minden,
ami ódon, ami egyedi – szóval
ez valahol mindig is ott lapult
bennem. Pár éve pedig egyre
gyakrabban keresgélek a netes
adok-veszek oldalakon vagy lá-
togatok ki a bolhapiacra, ahol
rábukkanhatok azokra a tár-
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Molnár

Andrea két év
et

töltött Japánb
an.

Ez az idô mély

nyomot hagyott

az életében.
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giak, akkor végképp fel van
adva a lecke. Pár éve kezdtem el

bútorokat felújítgatni, és mi-
vel azzal kellett „fôznöm”,

ami otthon volt, így a
saját bútorainkat vet-

tem kezelésbe. Bár
szerettem az antik

pácos, rusztikus
megjelenést is,
de cseppet
sem tükrözte
már azt a stí-
lust a lakás,
amit a
legszûkebb
környeze-
temben meg
szerettem
volna valósí-

tani. Költség-
kímélô megol-

dásként így
maradt a festés

a kissé már meg-
viselt – egy csepe-

redô kisgyerek nyo-
mait viselô – bútorain-
kon. Ekkor jöttem rá
arra, hogy visszavonha-
tatlanul beleszerettem

valamibe, amit nem is
igazán lehet teljesen

egyetlen stílusirányzattal sem
jellemezni, de teljes mértékben
tükrözi azt, hogy mennyi min-
den érdekel. Imádom a régies,
kopott dolgokat, a mûvészien
kidolgozott apró részleteket és

azt, ha ezek finoman, nem tola-
kodó jelleggel vannak jelen a
környezetemben – mindemellett
szeretem az egyszerû és mo-
dern vonalú, jó minôségû búto-
rokat is. Ezeket keverni és köz-
ben harmonikus egészet létre-
hozni a különbözô korokból és
helyekrôl származó dolgokból,
ez a legérdekesebb feladat. Ra-
jongok az egyszerûségért, de
azért nem baj, ha van benne
egy picurka csavar, sôt! 

A nagy kedvenc
– Melyik most a kedvenc tárgy,
amelyet készített?
– Nemrég készült el egy rozoga
ónémet székbôl a mostani leg-

nagyobb kedvencem. Sokat
dolgoztam vele, hiszen amikor
hozzám került, rémes állapot-
ban volt. Megérte az alapos re-
noválás, mert igazán különlege-
sen született újjá. Az ülôfelüle-
tet is újra kellett nádazni, mert
az eredeti szakadt és nagyon
piszkos volt. Mivel az új fonat
színe nem illett az elképzelé-
semhez, így azt is lefestettem
és a nádfonat mintájához ter-
veztem egy egyedi keresztsze-
mes mintát, amit ráhímeztem.
Így már a szintén ónémet stí-
lusú varróasztalom méltó párja
lehetett.

SZERZÔ: MOLNÁR MELINDA,
MINAMOLE.CAFEBLOG.HU
REANTIK: REANTIK.HU

Villámkérdés,
villámválasz:
KEDVENC SZÍN: Ez attól
függ, hogy mihez. Lakbe-
rendezésben fôként a fehér
és árnyalatai, ruhákban leg-
inkább a szürke és fekete.
KEDVENC MINTA: Nem le-
het kérdéses, a pepitát imá-
dom, fôként a piros-fehéret.
ÁLOM: Saját otthon.
ANTIK: Tisztelet és érték.
EGY ÉV MÚLVA: Megvalósí-
tott ötletek, amelyek még
csak tervben vannak.

gyakra, amelyek beleillenek egy-
egy elképzelésembe, vagy ame-
lyek megihletnek. Ilyenkor so-
sincs határozott célom és sosem
veszek meg valamit csak azért,
mert olcsó. Ha nem érzem
iránta azt a megfogalmazhatat-
lan vágyat és nem látom meg
benne a lehetôséget, akkor nem
jöhet hozzánk. Ha van olyan,
amit nagyon szeretnék, de nem
találok rá, vagy pedig túl drága,
akkor azt megpróbálom elkészí-
teni saját magam. Igyekszem a

rám jellemzô és egyszerû
külsôt adni minden tárgy-
nak, amit átalakítok. Folyton jár
valami az eszemben, folyamato-
san figyelem a környezetem, és
ha éppen januárban találok egy
jó kis dolgot a karácsonyi deko-
rációhoz, hát akkor sem habo-
zok, mert majd jó lesz az 11 hó-
nap múlva is.

Ha ügyfélnek dolgozom, ak-
kor természetes, hogy az ô stí-
lusához igazodom, de idôvel
már a lakberendezési és deko-
rációs megbízásaim során is
becsempésztem a saját kevert
stílusomat egy-egy bútordara-
bon vagy kiegészítôn, amit a
megrendelôk is szívesen vettek.

Visszavonhatatlanul
beleszerettem
– Hogyan fordult a bútorok új-
ragondolása, felújítása felé?
– Sok pénzbôl sem mindenki ké-
pes harmonikus egészet alkotni,
azonban ha szûkösek az anya-

Rajong

az egyszerûsé
gért,

de azért nem baj,

ha van benne

egy picurka

csavar.
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