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50 ODSTÍNŮ ŠEDI
A CASANOVA

MELANCHOLICKÝ BYT V LISABONU

PRO P ÁREK
ŘED
SVĚTE PLATITELE

LED Z LNÝ
DROJ

DŘEVĚNÁ
STAVBA ROKU
VÍTĚZOVÉ ANKETY

SVÍCENÍ
LEDKAMI

ÚSPORA A DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

VITRÁŽE
HRAJEME SI
SE SKLÍČKY

BYDLÍME
SE ZVÍŘETEM

PSÍ I KOČIČÍ MILÁČCI

Barvy

BAREVNÉ STĚNY: PALETA ODSTÍNŮ PRO ROK 2016
● PESTRÝ SVĚT DEKORATIVNÍCH SAMOLEPEK
●

Pohled do světa

50 odstínů
šedi
A CASANOVA

INTERIÉROVÁ DESIGNÉRKA LÍGIA CASANOVA OBLÉKLA DO ŠEDÉ
ROZLEHLÝ BYT V LISABONSKÉ ČTVRTI LAPA. POUŽILA ŠIROKÉ
SPEKTRUM TÉTO MELANCHOLICKÉ „BARVY-NEBARVY“, A TO OD SVĚTLE ŠEDÉ AŽ PO
MODROŠEDOU TAK, ABY PŘÍBYTEK PŮSOBIL KLASICKY, JEMNĚ I TAK TROCHU ZASNĚNĚ.
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www.casopisdomov.cz

Centrum dění
Obývací pokoj navazuje na jídelnu, proto
za pohovkou značky Minotti stojí prakticky
umístěný příborník. Koberec u posezení je od
španělské značky Gandia Blasco, stojací
lampa zase od německé firmy Tobias Grau.
Válecí puf i malé stolky, skrývající se před
pohovkou, navrhl Atelier Lígia Casanova.
Místnost rámují police s knihami, dále obrazy
a závěsy na třech francouzských oknech
vedoucích na balkon.

S výhledem do chodby
V bytě o úctyhodné rozloze 210 m2,
rozkládajícím se ve dvou podlažích starého
portugalského domu, objevíte čtyři ložnice,
čtyři koupelny a dva obývací pokoje.
Interiérem prochází hladká dřevěná podlaha
z palubek obarvených našedo. Sítotiskové
grafiky znázorňují stromy, klasické
olejomalby na jiných místech v bytě zase
vyzdvihují krásy Portugalska. Chodbě sluší
šedá tapeta s drobnými zásuvkami,
některými lehce pootevřenými.

“

Tolik regálů s knihami
v běžném bytě nevidíte.
V popředí kopie křesla
Egg od Arne Jacobsena. →

www.casopisdomov.cz
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Kde se nejvíc povídá? U jídla!
Jídelna umístěná pod schodištěm do patra navazuje
na obývací pokoj. Bílý stůl z Atelieru Lígia Casanova
obklopují židle švýcarské značky Vitra, stolní
plochu osvětluje známý lustr se vzkazy od designéra
Ingo Maurera. Po vzoru skříně, která připomíná
pořadač titulů v knihovně, vybrala designérka
tapetu se zásuvkami do chodby. Skříň je na snímku
vpravo, Lígia ji pořídila ve starožitnictví.

Kompaktní kuchyně
Zařízení kuchyně pokračuje ve stejném duchu,
vybavena je hojně regály, uměleckými předměty
i bláznivými prvky v podobě závěsných lamp různých
délek ve tvaru stylizovaných květin. Stříbrné digestoře
Frasa a šedé skříňky ve tvaru válců a kvádrů dodávají
kuchyni moderní vzhled. Zdařilá kombinace tapet
a výmalby vytváří šedé stěny, podlaha je z malovaného
dřeva i keramické mozaiky.
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Lígia Casanova,

interiérová designérka,
Atelier Lígia Casanova
„Lisabonský byt, který jsme dokončili v roce 2014,
mi pomáhal dávat dohromady architekt Luís
Rebello de Andrade. Samotná budova pochází
z 18. století a v průběhu let si prošla mnoha
úpravami. Majitelé po nás chtěli vytvořit co
nejvíce úložného prostoru pro knihy. Byt jsme
vybavili současným zař ízením a zároveň použili
starožitné pr vky a originální dekorace i umělecké
předměty. Nezapomněli jsme ani na výrobky
dětí majitelů, které interiéru dodávají hravou
a hřejivou atmosféru.“
www.ligiacasanova.com

Zešikmená knihovna

Šedou kuchyni oživují
výrazné bílé prvky,
tvoří je dvířka skříněk
a plocha stropu.

“

Dominantní prvek hlavního
obytného prostoru tvoří obrovská, ke
stropu sahající knihovna. Její vrchní strana
má šikmý sklon stejně jako strop, prostor
tak bezezbytku vyplňuje. Vytvořit optimální
úložný prostor pro knihy a oblečení byl
jeden z hlavních úkolů návrhářů interiéru.

U okna
Šedá pracovní
deska z břidlice
dělá kuchyni
o něco tmavší,
ale dostatek
denního světla
to vyrovnává.
Držák na lahve
je pořízený
v Londýně
v obchodě
Conran,
závěsný lustr
z lahviček
nese opět
značku Ingo
Maurer.
→
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Průchozí koupelna
Koupelna nabízí zajímavé řešení:
vstupuje se do ní ze dvou stran,
v obou případech sousedí s dětskými
ložnicemi. Pod umyvadly je
k dispozici dlouhý policový díl
k ukládání věcí do boxů. V rohu
místnosti zaujme nápadité nástěnné
svítidlo, opět od Ingo Maurera.
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Dvě umyvadla nezahálejí
Vzhledem k tomu, že je tato koupelna obklopena
dětskými pokoji, jsou zde dvě umyvadla (od Keramag)
nutností. Zrcadla tu objevíte hned tři, takže ráno odpadá
tlačenice při zkrášlování. I tady zdobí stěny obrázky,
držák na ručníky je z Atelieru Lígie.

Pracovna paní domu
Když vystoupáte z jídelny po schodech do patra, otevře se vám
pohled na sympaticky uspořádanou pracovnu pod střešním
oknem. Stůl a skříňky jsou dílem Atelieru Lígia Casanova, židli
navrhla Anna Wusterlund, koberec italská návrhářka Paola Lenti.

“

Interiér ozvláštňuje nápadité osvětlení německého designéra Ingo Maurera –
ať už jde o lustry, nástěnná svítidla, nebo stolní lampy.
Dětský pokoj
se žlutými
prvky
V místnosti
není příliš světla,
a tak je šedě
vymalovaná
pouze zadní stěna.
Atelier Lígia
Casanova navrhl
postel a psací stůl,
židle a noční
stolek jsou značky
Vitra. Koberec
od španělského
výrobce Gandia
Blasco zaujme
žlutým akcentem. →
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S kamínky

Dřevěný lustr

Převážně bílá výmalba pokoje, navazujícího na rodičovskou koupelnu s vanou,
dodává místnosti na prostornosti
a lehkosti. Majitele tu hřejí kamínka ze
starožitnictví, ale i nápis nad postelí:
„Miluji tě víc než hvězdy.“

“

Hlavní ložnice
s vintage lustrem
uklidňuje spáče klasickou
a spíše chladnou
elegancí. Ikonou pokoje
je Eiffelova věž
namalovaná na zdi.
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Starožitné
závěsné svítidlo
koupila
designérka
v Paříži v antik
obchodě. Ladí
s nábytkem
(kombinace dřeva
a pozinkované
desky) i s toaletním stolkem
z Atelieru Lígie.
Stolička je od
Gandia Blasco.

Pokoj pro
teenagera
Třetí ložnice
ukazuje opět
typický styl
designérky,
která míchá
tlumenou
městskou
klasiku
a dětskou
hravost.
Zatímco strana
s postelí
a vysokou
šedou skříní je
umírněnější,
protilehlá
část pokoje
s modrým
stolem na sebe
připoutává
pozornost
veselým
a svěžím
designem.

Kresby spokojeného
objímání jen dokazují,
že se Lígia Casanova
řídí svým heslem:
„Vytvoř lidem interiér,
kde budou šťastni.“
www.casopisdomov.cz

Pracovní kout
vyplňuje stůl
s modrou
skleněnou deskou
a police na knihy,
obojí od Atelieru
Lígia Casanova.
Židle je značky
Vitra, koberec
opět od Gandia
Blasco. Zavěšené
modré postavičky
a různobarevné
předměty
napovídají, že
dětem je tu více
než dobře.

Text: Vanda Jesenská volně podle Cecily Braburn
Foto: Bruno Barbosa / photoforpress.com

Optimistická
tyrkysová
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