oktÓber 2016

ŠIKOVNÉ

MIKROVLNKY

trendy dekorácie inšpirácie nábytok stavba interiéry záhrada
1,63 €

veľký test na str. 88

OKTÓBER 2016

MODERNÉ

Pravidlá

KOZUBY

praktickej
kuchyne

ako si správne vybrať, na str. 130

Ploty s nápadom

Úzky
dom

pozemok len

69 m2

Útulná spálňa
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šikovných tipov,
ako si ju zariadiť

originálnych

NÁVŠTEV

Vlastnými
RUKAMI

Riešenie
ARCHITEKTKY

KVetinoVé
ARANŽMÁNY

Domček
na ceruzky

Pastelová
spálňa

Pestrá
jeseň

na strane 30

na strane 40

na strane 112

TEXT CECILY GRABURN
FOTO BRUNO BARBOSA/PHOTOFORPRESS.COM

HLAVNÝ OBYTNÝ PRIESTOR tvorí
veľká otvorená obývačka spojená
s jedálňou. Optickou hranicou medzi
nimi je knižnica siahajúca od podlahy
až po strop. Zošikmenie na jej vrchnom
okraji, kopírujúce šikmú líniu stropu,
vedie pohľad ku galérii s pracovňou.
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na návšteve

Bývanie v sivom

Zamračená obloha, sivé vlasy, páni v sivých flanelových
oblekoch – sivá farba vyvoláva celé spektrum nálad, od
melanchólie či strohej racionality až po elegantnú klasiku.
Práve vďaka rozličným odtieňom sivej pôsobí tento byt
klasicky, a zároveň jemne a zasnene.
MôjdOM 10/2016 | 15

VIACERÉ ODTIENE
sivej a bielej na stenách
a podlahe zabezpečili,
že miestnosti nepôsobia
fádne. Dizajnérka pritom
využila aj schopnosť
týchto farieb rozžiariť
a „prevzdušniť“ priestor.

SIVÁ PODLAHA, či
už z nasivo natretých
drevených dosiek,
alebo sivých dlaždíc,
vytvorila základ
všetkých interiérov.
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na návšteve
Starostlivo vyvážená pohoda
Obytný dom v lisabonskej štvrti Lapa, pochádzajúci z 18. storočia, už niekoľkokrát
prestavali. Poslednú prestavbu, ktorá bola
spoločným projektom architekta Luísa Rebella de Andrade a interiérovej dizajnérky Lígie
Casanovej, absolvoval len nedávno, v roku
2014. Zjednocujúcim prvkom priestranného
bytu na najvyššom podlaží sa pritom stala
sivá farba.
Podľa Lígie Casanovej sú pre dobrý interiér
najdôležitejšie tri veci: pohodlie, vtip a stopy
ľudskej tvorivosti. Za prvoradú úlohu svojho
návrhu preto považovala zabezpečenie
optimálnych možností na uloženie oblečenia
a ďalších predmetov, najmä pozoruhodnej
zbierky kníh, ktorú majitelia bytu vlastnia.
Moderné zariadenie doplnila niekoľkými starožitnými kúskami, množstvom originálnych
dekorácií a umeleckými dielami vrátane niekoľkých, ktorých autormi sú deti domácich.
Do interiéru tak vniesla nenútenosť, pohodu
aj hravosť. Ako komplementárnu k zariadeniu
v štýle vintage zvolila pokojne pôsobiacu sivú
farbu, ktorá vyvažuje hojnosť rôznorodých
dekoratívnych predmetov. Dizajnérka ju použila v rozličných odtieňoch – od svetlosivej až
po modrosivú – ako výrazný, no upokojujúci
prvok, pričom využila schopnosť tejto farby
navodiť zároveň klasickú, jemnú i zasnenú
atmosféru.

LÍGIA CASANOVA, interiérová dizajnérka
a držiteľka niekoľkých ocenení za dizajn.
www.ligiacasanova.com
MôjdOM 10/2016 | 17

POHOVKA v obývačke je
obrátená smerom k trojici
sklenených dverí vedúcich na
balkón. Chrbát jej kryje nízka
komoda, vďaka ktorej sa namiesto
fádnej plochy operadla obracia
do priestoru jedálne praktický aj
estetický kúsok nábytku.
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na návšteve

Pri návrhu interiéru patrilo
k prvoradým úlohám zabezpečenie
optimálnych možností na uloženie
kníh a všetkého potrebného.

KNIHAMI by domáci zrejme zaplnili
akýkoľvek priestor. Vďaka knižniciam
rozmiestneným po celom byte je na prvý
pohľad jasné, že ide o skvelé miesto na
daždivé dni, ktoré môže človek stráviť
schúlený na pohovke s knihou v ruke.

MôjdOM 10/2016 | 19

K VTIPNÝM DETAILOM,
ktoré zútulňujú miestnosť,
patria napríklad lampy
v tvare štylizovaných kvetov
– zavesené v rozličných
výškach vytvárajú kontrast
so strohým antikorom
moderného digestora.

KUCHYŇA nadväzuje na
jedáleň nielen polohou,
ale aj štýlom – s policami
plnými kníh a množstvom
artefaktov uvelebených
na prívetivo pôsobiacom
sivom pozadí.
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CHLADNIČKOVÉ MIMIKRY.
Farbami a povrchmi dizajnérka
premyslene určila, čo má
v priestore vyniknúť a čo nie.

na návšteve

REDAKČNE UPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ

JEDNODUCHÁ
MODERNÁ
LINKA vniesla
praktickosť a logiku
do komplikovaného
priestoru kuchyne, ktorý
vznikol pri prestavbe
spojením viacerých
miestností. Bridlicová
pracovná plocha
nepôsobí nepríjemne
tmavo vďaka hojnosti
svetla, ktoré sem preniká
z mnohých strán.

PRÍJEMNÉ OŽIVENIE
prinášajú aj praktické
detaily, ako je držiak na
fľaše či bylinky, ktorým
sa v kuchyni darí vďaka
veľkým oknám.
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JEDNA ZO STIEN
obývačky je ozdobená
abstraktnými obrázkami,
starostlivo vybranými
a zoskupenými nad
nízkou skrinkou.

TÉMA ODKLADANIA
je v celom byte riešená
prakticky, no zároveň
s fantáziou. Knižniciam
navrhnutým a vyrobeným na
mieru priestoru sekunduje
komoda s množstvom
malých zásuviek – pripomína
skrinky na katalógy titulov
v starých knižniciach.
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na návšteve

NA GALÉRII
nad obývačkou je
pracovňa, v ktorej sa
človek nikdy nemôže
cítiť odrezaný od
rodinného diania.

V CHODBE vedľa
obývačky s dverami
vedúcimi do spální
a kúpeľne, využila
dizajnérka optický klam
– veľká biela skriňa so
zásuvkami je v skutočnosti
tapetou, ktorá prepožičala
úzkej chodbe dojem
širšieho priestoru.

MôjdOM 10/2016 | 23

Pokojne pôsobiaca sivá farba
vyvažuje hojnosť rôznorodých
dekoratívnych predmetov.

LUSTER v štýle
vintage kúpili
v parížskom obchode
so starožitnosťami.

SIVOMODRÁ
A DREVO – vďaka
tejto elegantnej
kombinácii dýcha
spálňa majiteľov
pokojom.
Prirodzené svetlo
a biela farba na
strope, stenách
i niektorých
prvkoch zariadenia
zas vniesli do izby
dojem vzdušnosti
a priestrannosti.
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na návšteve

BIELA KRESBA Eiffelovej
veže na sivomodrej stene
a artefakty zoskupené na
sivomodrej komode spálňu
príjemne zútulňujú.

TOALETNÝ KÚTIK si okrem
praktickej splnil aj ďalšiu funkciu
– oživenie interiéru materiálmi
a štruktúrami. Drevený otvárací stolík
so zrkadlom na vnútornej strane
hornej dosky je dizajnom z ateliéru
Lígie Casanovej, originálna stolička
s „pleteným“ vlneným čalúnením je
od Gandia Blasco.

GRAFIKA šťastného objatia od Mariny Anaye a nápis
„Ľúbim ťa viac než hviezdy“ na obrázku nad posteľou
sú naplnením dizajnérkinej snahy „vytvoriť miesto
pokoja a šťastia“.

Odtiene sivej
použila dizajnérka
ako výrazný,
no upokojujúci
prvok, pričom
vyťažila maximum
zo schopnosti
tejto farby navodiť
zároveň klasickú,
jemnú i zasnenú
atmosféru.
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DENNÉ SVETLo v miestnosti je vďaka
závesom a záclonám mäkšie a príjemnejšie,
biela ho rovnomerne odráža a ďalej
rozptyľuje. Prirodzené svetlo tak nie je príliš
ostré ani dominantné, pôsobí pokojným
dojmom a dobre sa kombinuje s umelým
osvetlením.
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V SPÁLŇACH dvoch
dospievajúcich dcér
sa sivá farba stala
ideálnym podkladom,
na ktorom
vynikne ohňostroj
farieb a nápadov
v podobe mnohých
pestrofarebných
kníh a dekoratívnych
predmetov. Okrem
rôznorodých štruktúr
a povrchov ich
oživujú aj akcenty
v tyrkysovej
a svetložltej farbe,
o pocit sviežosti sa
postaralo denné
svetlo a biele steny
a strop.

na návšteve

DEKORÁCIE A VTIPNÉ
NÁPADY tu nájdete na každom
kroku. V každej zo spální
z nich dizajnérka vytvorila živé
kompozície, zjednotené sivým
pozadím.

SVIETIDLÁ hrajú v celom
byte dôležitú úlohu nielen
pre svetlo, ktoré poskytujú,
ale aj vďaka zaujímavému
dizajnu. Mnohé z nich,
podobne ako toto
v dievčenskej kúpeľni, sú
od ikonického návrhára
Inga Maurera.

V OBOCH DIEVČENSKÝCH
IZBÁCH uplatnila Lígia
Casanova podobný štýl – zmes
tlmenej klasiky a detskej
neviazanosti. Eleganciu tu
reprezentuje sivá stena,
jednoduchá posteľ a vysoká
plechová skrinka so zásuvkami
v štýle vintage, hravosť zasa
svietidlá, doplnky a biela
kresba na stene.

DVE SPÁLNE dospievajúcich
detí sú prepojené spoločnou
priechodnou kúpeľňou.
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na návšteve
V JEDÁLNI dominuje ďalšie
z dekoratívnych svietidiel, okolo ktorých
človek určite neprejde len tak bez
povšimnutia. Dizajnová klasika od Inga
Maurera tu dostala individuálnu podobu
vďaka fotografiám z rodinného albumu.

„Základnými prvkami dobrého
interiéru sú pohodlie, vtip a stopy
ľudskej tvorivosti.“
Lígia Casanova, interiérová dizajnérka
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