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Futuristic
in Solitude
Marie Claire Indonesia secara eksklusif membawa
Anda menyelami filosofi di balik desain arsitektur dan
interior bangunan karya Philippe Starck, The Stairs
di Bali sekaligus yang pertama di Asia Pasifik.
Oleh: Renindya Hiera Fotografi: Courtesy of The Stairs Hotel Bali

Bagian dalam salah
satu villa The Stairs,
menampilkan glass
work karya JonOne
dengan outdoor
living room unik yang
didesain begitu stylish
menunjukkan unsur
kebebasan sebagai
surga para traveler.
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Setiap villa hadir dengan
perlengkapan high-end
technology, menjadi
simbol world-class stay
yang diusung The Stairs.

D

esainer asal Prancis, Philippe Starck,
menuangkan kreasi briliannya di be
berapa hotel berskala internasional, se
perti Royal Monceau Peninsula Hong
Kong, The Delano, dan SLS South Beach. Tak he
ran bila kabar berdirinya resort baru di Bali hasil
karyanya begitu cepat bergaung. The Stairs yang
mengambil lokasi di Petitenget, Seminyak, men
jadi villa resort pertama di Asia Pasifik yang kese
luruhannya didesain oleh Starck.
Esensi awal berdirinya The Stairs datang dari sisi
Ruang tidur yang
lain keintiman Pulau Corsica di benua Eropa. Ber
terletak di bagian
loft dari villa The
latarbelakang obsesi para traveler yang selalu haus
Stairs, bernuansa artsy
akan hal baru, Nicolas Panzani dan Noel Ciabri
namun tetap minimalis
dengan pemilihan
ni bekerjasama dengan co-founder Hugues Revuelta
warna utama putih.
menemukan Bali sebagai tempat yang secara alami
menjadi persinggahan tepat bagi para traveler.
Philippe Starck selalu
Para pengunjung disambut dengan tangga
memperhatikan detail
dalam interior dan arsitektur
monolithic
yang terinspirasi dari visi jalanan di ber
kreasinya yang tak pernah
bagai tempat di dunia. The
mengikuti tren.
Dalam budaya Stairs seolah mengundang
antara para individu
bali, tangga selalu dialog
yang datang untuk men
menjadi simbol definisikan kisah dari ruang
tempat berkumpulnya dan waktu masing-masing.
ikonik The Stairs
komunitas dalam Landmark
menjadi gambaran natural
melakukan berbagai idiosyncrasies dalam suatu
aktivitas. tempat yang komunal dan
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kaya akan budaya. Substansi nama The Stairs ter
bentang di balik namanya, sesuai dengan akar dari
tangga yang begitu kental akan tradisi komunitas
sekitar. Dalam budaya Bali, tangga selalu menjadi
simbol tempat berkumpulnya komunitas, baik di
rumah masing-masing, tempat ibadah, maupun di
pusat-pusat perbelanjaan untuk melakukan berba
gai aktivitas pribadi dan profesional.
Hal utama yang membedakan konsep The Stairs
dengan villa lainnya adalah energi yang diusung da
lam desain arsitektur dan pemilihan interior di da
lamnya. Starck mengilustrasikan visi imajinatifnya
dengan arsitektur eclectic yang begitu detail dan per
paduan interior desain yang modern namun tetap
mengusung kebudayaan lokal yang kaya akan sua
sana kekeluargaan dan begitu dekat dengan alam.
Ini terlihat dari material yang dipilih untuk ber
bagai furnitur yang digunakan di dalamnya, dan
pemilihan kayu untuk desain futuristik yang mo
dern tanpa menghilangkan kesan alami.
Terdiri dari 12 villa, kompleks dengan luas
215,278 m2 ini membawa warna baru di Petitenget
yang telah dikenal sebagai salah satu daerah dengan
cita rasa gaya tersendiri. Vila ini memiliki tipikal
desain rumah Bali yang dipenuhi graffiti, berhias
kan bebatuan dalam material kaca dengan nuan
sa silver atau bahkan emas. Setiap villa berting
kat yang terdiri dari dua ruang tidur dengan luas
2,368 m2 akan dilengkapi dengan set dapur deng
an teknologi high-end, glass work karya JonOne yang
menjulang dari lantai hingga ke atap di lantai atas,
kolam renang berukuran 11 m2 dan living room yang
tersedia dalam dua konsep, yaitu indoor dan outdoor.
Suasana terisolasi dari keriuhan kota sementara
masih dalam suasana relaksasi intim dan eksklusif
menjadi nilai utama yang ditawarkan The Stairs.
Beberapa café dan restoran juga termasuk dalam
pengembangan komplek The Stairs sebagai public
meeting spot bagi para pengunjung. ■

Perpaduan warna earthy
dan fluo colors yang
terinspirasi dari pakaian
perempuan Bali dalam
interior The Stairs.

S

the
master
behind

osok desainer Philippe Starck yang menjadi ikon di balik desain The Stairs membawa ketertarikan tersendiri bagi para
pecinta arsitektur dan desain kontemporer. Berikut wawancara Marie Claire Indonesia dengan sang desainer.
MC: The Stairs merupakan villa hotel pertama di Asia
Pasifik yang keseluruhan desainnya Anda tangani. Keistimewaan apa yang membuat Anda memilih Bali?
PS: “Bali is so holly for me. Saya ingin membawa perspektif baru
yang berbeda dari Bali yang selama ini dianggap sebagai taman
hiburan bagi para traveler. Bali merupakan perpaduan antara tradisi yang penuh penghargaan dan modernitas yang terusberkembang. Sangat menarik untuk mencoba memahami hal tersebut
dan menuangkannya dalam suatu desain yang kompleks. Everything is magic, everything is surprising but everything is human.”
MC: Ceritakan konsep filosofi di balik desain dan arsitektur The Stairs.
PS: The Stairs mengusung konsep ‘the village of villas’, yang
di dalamnya terdapat jalanan bernuansa alami, suasana kekeluargaan, intim, namun sedikit misterius. Keseluruhan konsep tersebut
juga saya padukan dengan konfrontasi antara masa lalu, saat ini
dan masa depan, kesenian lokal serta global.
MC: Bagaimana Anda memadukan unsur budaya Bali dalam desain The Stairs?
PS: Saya sempat menghabiskan waktu di pedalaman desa Bali,
terutama untuk melihat perpaduan antara earthy colors dan fluo
colors yang mendominasi pakaian para perempuan Bali. Daerahdaerah pedalaman tersebut sangat menarik dan saya melihatnya
sebagai perpaduan antara kekayaan relasi manusia di dalamnya
dan ikon monumental yang direpresentasikan oleh temple.
MC: The Stairs memiliki ciri khas desain tersendiri yang
tidak berkesan mengikuti tren. Apa tipe desain dan arsitektur
yang khusus Anda ciptakan untuk The Stairs?
PS: Yes, it is self-designed. Kreasi saya hanya mengikuti kecantikan dari jiwa penduduk Bali dan masa depan Bali sebagai salah
satu pusat kebudayaan dunia. Seperti yang selalu saya tekankan
dalam desain saya, bahwa ini bukan tentang arsitektur atau dekorasi yang dibentuk tetapi perspektif dan filosofi di balik desain arsitektur tersebut. The Stairs akan menjadi tempat bagi setiap orang
dengan sensitifitas, kreatifitas dan keterbukaan dalam tradisinya.
MC: Apa special feature dalam desain The Stairs?
PS: Ada satu awan besar yang seolah menggantung di langit
lounge utama, merepresentasikan misteri yang terbentang tak
tampak di antara setiap manusia. Lalu glass work karya JonOne
yang begitu fantastis, menampilkan tensi yang sempurna antara
tradisi dan modernitas. ■
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