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Záhradné jazierko
ako vybrať vodné a pobrežné rastliny

Nápaditá kúpeľňa
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Sila rozmanitosti
Pestrý a pozitívny, moderný a pohodlný – veľký byt 
v portugalskom Lisabone získal novú atmosféru 
vďaka interiérovej dizajnérke Lígii Casanovovej, 
ktorej mottom je: zariaďovať pre šťastie.
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INTERIÉR BY MAL BYŤ OSOBNÝ 
– mali by v ňom mať miesto osobné 
predmety aj spomienky. Jednu zo stien 
v obývačke preto vyčlenila dizajnérka 
zarámovaným detským kresbám.
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STRETNUTIE V HALE. 
Už vstupná hala 
prezrádza, čo je v tomto 
byte dôležité. Praktický, 
jednoduchý moderný 
stolík zo svetlého dreva 
vytvoril pôsobivú 
kompozíciu s obrazom 
zo zbierky majiteľov, 
milovníkov moderného 
umenia, a stolovou 
lampou, ktorá ctí tradíciu 
dizajnérskej klasiky.   

V celom interiéri dnes cítiť ruku 
grafickej dizajnérky - Lígia brala 
steny bytu ako stránky knihy, 

pekne jednu po druhej.
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Manželia s tromi chlapcami sa obrátili na interiérovú 
dizajnérku Lígiu Casanovovú s požiadavkou na zariadenie 
ich nového bytu. Obývačka s priľahlou terasou, oddelená 
kuchyňa, tri spálne a tri kúpeľne majú spolu viac než 240 
m2. Prvá fáza interiérových úprav sa však nemala týkať 
dvoch detských izieb – tie prídu na rad neskôr. Dvojica si 
s obrovským priestorom vôbec nevedela rady, a tak nechali 
dizajnérke úplne voľnú ruku. Ich jedinou požiadavkou 
bolo, aby do obývačky zakomponovala miesto na hračky 
pre ich najmladšieho, šesťročného syna.
Casanovová vložila do pretvárania životného priestoru 
rodiny nielen svoje dlhoročné skúsenosti, ale najmä cit 
a srdce – využila napríklad detské kresby a do nového inte-
riéru zakomponovala aj niekoľko predmetov z predchá-
dzajúceho bývania majiteľov. Mala totiž jasný cieľ: dodať 
bytu moderný vzhľad, ale bez chladnej stránky. Nazýva to 
„štýl ľahkého života“ – jednoduchý, avšak komfortný, so 
zrejmým nádychom Arts and Crafts, trendu z konca 19. 
storočia, ktorý presadzoval prosté návrhy a návrat k reme-
selnému majstrovstvu.

Moderný, ale nie chladný

ČISTO A JEDNODUCHO. V duchu tohto pocitu 
volila dizajnérka zriadenie aj farebnosť. (Vešiačiky 

na stene sú od známej dizajnérskej značky muuto, 
lavica je z ateliéru Lígie Casanovovej.)

STENY nezanedbala 
Lígia ani v kúpeľni 
– obrazom zo 
zbierky majiteľov 
robí spoločnosť 
široké zrkadlo bez 
rámu siahajúce od 
steny k stene, ktoré 
príjemne upravilo 
proporcie miestnosti.
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MIESTO PRE KAŽDÉHO. Každý člen rodiny 
tu má priestor aj dôvod na trávenie času. 
Hračky pre najmladšieho člena rodiny sú 
uložené v sérii košíkov z recyklovaného plastu, 
ktoré sa ľahko skryjú pod kovové príručné 
stolíky. Vlnený sedací vak na zemi ponúka 
starším chlapcom perfektnú oázu na čítanie 
alebo hranie videohier a v rohu majú kútik na 
čítanie dospelí.

ZLADENÉ S VÝHĽADOM. Farby, 
ktoré dizajnérka volila v súlade 
s farebnosťou výhľadu na ústie rieky 
Tajo, pomohli navodiť v miestnostiach 
upokojujúcu atmosféru.
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ÚTULNÁ OBÝVAČKA je príkladom 
štýlu, ktorý je pre Lígiu Casanovovú 
typický: s drevenou podlahou 
nenápadne ladí veľký jedálenský stôl 
aj na mieru navrhnutá komoda pod 
televízorom. Priestranná rodinná 
sedačka s plátenným čalúnením 
(poťah je od renomovanej britskej 
firmy Designer’s Guild) vytvára spolu 
s mäkkým béžovým kobercom 
príťažlivý priestor na stretávanie sa 
rodiny a priateľov.
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TERASA je tu dôležitou 
súčasťou bývania. Súvisle lemuje 
kuchyňu aj obývačku a v tomto 
duchu sa plynulo mení aj jej 
zariadenie a využitie. V časti 
pred kuchyňou dostala vzhľad 
exteriérovej jedálne vďaka 
elegantnému modernému 
plastovému nábytku s výrazným 
detailom textilného výpletu.
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V celom interiéri dnes cítiť ruku grafickej dizaj-
nérky – Lígia brala steny bytu ako stránky knihy, 
pekne jednu po druhej. Základ interiéru vystavaný 
na kombinácii dreva a bielych plôch citlivo doplnila 
farbami – zvolila paletu pastelových odtieňov, najmä 
béžovej, sivej, modrej a zelenej, ktorými nadviazala 
na pôsobivý výhľad na ústie rieky Tajo. Pomocou 
farieb zároveň navodila v miestnostiach upoko-
jujúcu atmosféru. Priestory zaplnila rafinovanou 
kombináciou jemných textúr a decentných kriviek, 
ktoré zjemnili strohé pôsobenie hrán jednoduchého 
moderného nábytku.
Zmes hladkých a drsných textúr, farieb a osobných 
predmetov prispôsobila dizajnérka klientom, nie 
meniacim sa trendom. Verí preto, že aj o 10 rokov 
bude byt rovnako príťažlivý ako dnes. Použila totiž 
spoľahlivý recept: základ by mal byť praktický a jed-
noduchý, namiešaný z upokojujúcich tvarov a farieb. 
Okoreniť ho potom treba štipkou hravej rozmarnos-
ti, spomienok a srdca. Táto kombinácia určite nikdy 
nevyjde z módy. Majitelia bytu aj ich deti to vidia 
rovnako.

Ako stránky knihy

SEDAČKA 
A KOBEREC 
vniesli na terasu 
pocit obývačky.

V KUCHYNI ostala pôvodná podlaha 
aj jednoduchá linka. Prečo meniť to, 
čo dobre slúži? Nábytok si navyše 
prestanete všímať, keď sa cez sklenené 
dvere na terasu zahľadíte na rieku. 
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MULTIFUNKČNÁ KNIŽNICA. 
Jedna stena v obývačke je 

vyhradená knižnici. Priestor na 
knihy a umenie navrhla Lígia 

Casanovová na mieru celej rodiny 
a nezabudla pri tom ani na 

deti – vysúvací stolík na počítač 
pre starších chlapcov sa dá 

šikovne skryť za posuvné dvere, 
ktoré ozvláštnila hravá tapeta 

s potlačou zásuviek.

„Moja mama hovorievala, že ľudia, ktorí 
milujú to, čo robia, nemajú prácu, ale 
hobby. Našťastie som jednou z nich.“

Lígia Casanovová
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MODRÉ SNÍVANIE. 
Zelenomodrý koberec pokrýva 
takmer celú podlahu v spálni 
a vedie až k dverám na terasu 
ako bazén spojený s výhľadom 
na rieku. Ďalšie zelenomodro 
ladené doplnky – prikrývka, 
vankúše, váza a obrazy 
– vytvárajú z miestnosti 
harmonický celok.

RAFINOVANÉ MASKOVANIE. 
Vďaka dvojfarebnej kombinácii – 
spodná časť je z dreva a  vrch je 
biely  – dosiahla dizajnérka veľké 
množstvo úložného priestoru 
bez toho, aby nábytok pôsobil 
masívne a v miestnosti vizuálne 
dominoval. 
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NÁPAD PRE RODIČOV. 
Aj v rodičovskej spálni 
majú významné miesto 
– na stene priamo oproti 
posteli – zarámované 
detské obrázky. Vďaka 
šikovnej poličke 
v tvare korýtka sa dajú 
jednoducho priebežne 
dopĺňať. 

VŠETKO V JEDNOM. Praktický 
nábytok navrhnutý na mieru 
zahŕňa skriňu, nočný stolík aj 
pracovný stôl s poličkami. 

PRÍJEMNÉ MIESTO, 
kde si duša odpočinie 

a oko sa nenudí, urobila 
zo spálne podobná 
zmes farieb, textúr 

a osobných predmetov, 
akú dizajnérka použila 

aj v obývačke.

„Do kažého projektu sa vložím na 100 / . Až 
keď dosiahnem pocit istoty a pokoja, je 

moja práca hotová.“
Lígia Casanovová

Séria vysávačov CordZero™ od LG umožňuje 
účinné a pohodlné upratovanie kedykoľvek 

a kdekoľvek, bez prekážok či plytvania časom. 
LG CordZero™ Handstick ponúka pohodlné 

čistenie a dlhotrvajúci sací výkon vďaka 
niekoľkým novým technológiám, napríklad 
Dual PowerPack™ – výmenná Li-ion batéria 

zabezpečuje až 60 minút prevádzky v bežnom 
režime alebo 40 minút pri plnom výkone. Duálna 

funkcia znamená, že sa vysávač dá využiť ako 
tzv. handstick alebo ako odnímateľný ručný 

vysávač. Štíhle telo, ľahké otáčanie hlavice o 180° 
a vstavaná kefa uľahčujú upratovanie.

BEZDRÔTOVÝ VYSÁVAČ  
ŽIADNE KÁBLE ANI VRECKÁ
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KÚT V OBÝVAČKE 
je vyhradený na 
čítanie. Dominuje 
mu replika kultového 
Egg chair (kreslo 
navrhol v roku 1956 
známy architekt 
Arne Jacobsen), 
výrazná stojacia 
lampa a originálna 
tapeta z ateliéru Lígie 
Casanovovej.

Hebké textílie a chladný kov, tradičné drevo 
a recyklovaný plast, steny vyčlenené spomienkam 

a osobnému vkusu. Tajomstvo príjemného interiéru je 
v kombináciách - v ladení, ktoré vytvára harmóniu, 

a v kontrastoch, ktoré osviežia.
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