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MEDITERRANEAN 
AFFAIRS
Kondominium terbaru desainer Christian Audigier, pendiri label Ed Hardy di Pulau Ibiza 
menawarkan perpaduan spektakuler antara panorama dan interiornya.
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Pemandangan di malam hari 
dengan temaramnya lampu-lampu 
di sepanjang pantai menjadi daya 

pikat untuk menjamu kerabat di 
sudut outdoor lounge.
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Area ruang makan 
yang dialihkan ke teras 
merupakan lokasi Christian 
dan Ira Audigier untuk 
membuat outdoor party.
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Ruang tidur utama didesain menyatu dengan private terrace yang luas. Suasana private terrace menjadi semarak dengan bantal-bantal, meja, lampion serta 
pernak pernik Maroko dengan semburat warna shocking.
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Tidak banyak yang tahu siapa figur 
dibalik label fashion Ed Hardy yang su-
dah tidak asing lagi di kalangan kawula 
muda. Merek aparel Ed Hardy dibuat 
oleh Christian Audigier pada tahun 
2004. Christian memulai debut di dunia 
fashion dengan menggunakan ilustrasi 
tato dari seniman tato asal Los Angeles, 
Don Ed Hardy untuk koleksi aparel-nya. 

Sebagai summer home Christian 
sang party animal membeli sebuah kon-
dominium yang berlokasi di Pulau Ibiza, 
Spanyol. Pulau yang terletak di antara 
laut Mediterania dan laut Balearik dike-
nal sebagai capital of electronic music 
dan home of summer beach parties.  

Kondominium musim panas ini 
dirancang dengan gaya interior yang 
merefleksikan karakter Christian Audiger 
dan istrinya, Ira. Nuansa putih dengan 
kombinasi banyak jendela kaca mena-
warkan panorama tidak ada duanya 
dari Laut Mediterania. Termasuk juga 
silhoutte arsitektur bangunan yang unik di 
sepanjang pantai yang berbukit.

Sebagaimana layaknya rumah 
pantai, kondominium ini memaksimalkan 

area outdoor untuk berbagai aktivitas 
yang seringkali difungsikan di dalam 
ruangan. Dek berlantai kayu yang terle-
tak di lantai paling atas ditata dengan 
suasana lounge yang cozy. Temaramnya 
lampu-lampu yang mengelilingi pulau 
Ibiza sengaja dibiarkan menerangi out-
door lounge yang dipergunakan sebagai 
tempat lelaki kelahiran Avig non, Prancis 
untuk berpesta dari mulai matahari terbe-
nam hingga pagi dini hari. Juga berfungsi 
sebagai tempat un tuk menjamu tamu, 
ruang makan pun dialihkan lokasinya ke 
teras agar para tamu dapat menikmati 
aura pantai Mediterania. 

Berbeda dengan bagian eksterior 
yang sangat party-friendly, interior kon-
dominium ditata sebagaimana layaknya 
tatanan apartemen urban yang sleek 
dan stylish. Mulai dari pilihan artwork, 
lampu-lampu, sampai lemari kabinet 
dapur, sofa serta bangku dapur semua-
nya dipilih dengan gaya metropolitan 
yang trendy. It takes a Christian Audigier 
to pull off a unique combination of beach 
resort and urban style in a party desig-
nated condo.
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Artwork berupa black & white 
photography dipilih untuk 

melengkapi interior ruang duduk 
yang bergaya urban.
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All white lemari kabinet 
dapur dilengkapi dengan 
barstool yang sleek 
mencerminkan desain 
metropolitan yang modern.
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Karpet Persia  
berwarna biru 

berdampak kontras 
pada ruang duduk 

yang bernuansa putih.



128  

Wastafel kamar mandi utama dan meja sudut terbuat dari batu alam.  Free standing bath tub dipilih agar menampilkan suasana beach resort.
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Lampu meja berwarna 
emas menjadi aksen 

bagi kamar tidur tamu. 


