
Dizajnérka Lígia Casanova túžila po bývaní a ateliéri v lofte 
už od čias, keď v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
navštívila jeden newyorský. Svoj sen si splnila v renovovanej 

továrni v Lisabone, kde vytvorila priestor pre šťastie.

Šťastný život v továrni

TEXT MARTINA PAULOVÁ
FOTO BRUNO BARBOSA/ PHOTO FOR PRESS.COM
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loft využívaný ako ateliér
plocha 100 m²
lokalita Lisabon, Portugalsko

Priestranný Loft 
vybudovaný v bývalej továrni 
je zariadený v škandinávskom 
štýle, avšak s trochu netypickou 
farebnosťou – tak, aby bol 
príjemným neformálnym miestom, 
kde by mohla dizajnérka 
prezentovať svoju prácu.
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Do Loftu sa vstuPuje 

priamo cez kuchyňu 
umiestnenú v časti s nižším 

stropom. Nad ňou sa na 
otvorenej galérii nachádza 
pracovňa. Už vstupné dvere 

svojím netradičným odtieňom 
naznačujú, v akom duchu 
sa bude niesť farebnosť 

interiéru za nimi.

v kuchyni vytvára pokojnú, 
harmonickú atmosféru tradičná 
škandinávska kombinácia bielej 
a svetlého dreva. Uplatnila sa aj 
na jednoduchej linke, ktorú šikovne 
oživujú otvorené police s doplnkami. 
Podobne je ladený aj veľký, 
masívny jedálenský stôl doplnený 
kombináciou stoličiek a lavice. 
Jemné farebné spestrenie sem 
prinášajú lampy so žltými tienidlami.
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industriál a škandinávsky 
dizajn
Šťastie, o ktorom píšeme hneď v úvode, nie je len šťastná náhoda, 
keď sa vám niečo podarí. Pre Lígiu je to domov skĺbený s ateliérom, 
kde sa cíti dobre a kam za ňou chodia radi i jej návštevníci, pretože 
presne tam im môže odovzdať aj kus svojho umu. Po štyroch rokoch 
práce a rôznych schôdzok sa dizajnérka rozhodla, že svoju prácu poj-
me trochu inak a že zaistí svojmu tímu i svojim klientom skutočne 
domácky zážitok. Zároveň tým získala aj priestor, kde môže jed-
noducho a nenásilne, na dostatočne veľkej ploche a v prirodzenom 
prostredí prezentovať materiály i ukážky svojej práce. Bývalá tová-
reň jej poskytla všetko potrebné – útulný kútik na poschodí, kde sa 
dá v pokoji pracovať alebo konzultovať návrhy s klientmi, aj priestor 
s neformálnou kuchyňou a obývačkou, ktorý pôsobí ako skutočný 
vrúcny domov, kde ste vždy vítaní. Fakt, že na svoj projekt využila 
továrenskú budovu, však nepredurčil interiér na prvoplánovú voľbu 
zariadenia v industriálnom štýle. „Do industriálneho priestoru sme 
primiešali typické škandinávske prísady – predovšetkým drevo 
a prírodné materiály ako vlna, ľan či filc a tiež svetlé tóny, ale aj tro-
chu netypickú modrú, ktorá sem prináša pokoj. Takto sme vytvorili 
atmosféru, ktorá dýcha pohodlím a nič nepredstiera,“ vysvetľuje 
dizajnérka. Vo výsledku tak vznikol príjemný, útulný interiér.

Zaujímavých DetaiLov nájdeme v tomto interiéri mnoho. Patrí 
k nim aj dômyselne riešený priestor za kuchynským drezom, kde úzke 

police a rad háčikov poskytujú dostatok miesta pre koreničky a ďalšie 
drobnosti, ktoré je dobré mať poruke. Ani úzky a dlhý odkvapkávač 

umiestnený za drezom nie je nápadom na zahodenie.

ŠkanDinávsky 
vPLyv sa, samozrejme, 

prejavuje aj na 
doplnkoch. Drevený 

podnos či jednoduché 
sklenené vázičky presne 

zodpovedajú severskému 
poňatiu dizajnu.
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PoDLaha zo svetlého 
dreva je prvok prepájajúci 

a zjednocujúci celý 
otvorený priestor. Interiér, 

ktorý by mohol pôsobiť 
chladne, sa práve vďaka 
drevu príjemne otepľuje 

a získava žiadanú 
domácku atmosféru.

BieLa oceľ. Oceľové schodisko 
je typický prvok loftov, no 
v industriálnych interiéroch 
charakterizuje oceľ čierna farba 
podčiarkujúca pocit stabilnej, 
pevnej konštrukcie. Tu jej, naopak, 
biela dodala typicky škandinávsku 
ľahkosť a vzdušnosť. 
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Drevená PoDLaha 
zasahuje aj do kúpeľne, 

do ktorej sa vchádza 
zo vstupnej časti na 

začiatku kuchyne. 
Polica potvrdzujúca 

funkciu vstupného 
minipriestoru pôsobí 

subtílnym dojmom, no 
poskytuje miesto na 

všetko potrebné.

toaLeta je od kúpeľne oddelená 
a jej stenu zdobí vtipná mapa 
sveta – jednotlivé krajiny 
definujú nápisy v národných 
jazykoch. Štýl zariadenia sa aj 
tu drží osvedčeného vzorca: 
Jednoduchosť + prírodné 
materiály aj farby.

mojdom.sk  35

na návšteve



otvorený Loft je nenásilne 
– farebnosťou zariadenia 
a priestorom samotným – 
rozčlenený na jednotlivé zóny. 
Relaxačná časť je definovaná 
odtieňmi modrej, pohodlnou 
pohovkou a mäkkými 
kobercami s typickým 
škandinávskym vzorom.
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výraZným Prvkom interiéru, 
ktorý upúta na prvý pohľad, 

sú priestorovo výrazné police 
zaberajúce takmer celé dve steny. 

Stenu za schodiskom okupuje vysoký 
kovový regál prístupný zo samotných 

schodov aj z posuvného kovového 
rebríka. Slúži na prezentáciu vzoriek 

materiálov a práce dizajnérskeho 
tímu. Modrá pohovka však naznačuje, 

že všetko prebieha vo veľmi 
príjemnej, uvoľnenej atmosfére.
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k vysokému stroPu Po LeŠení. 
Aby police dostali na určené miesta 
a bezpečne ich zmontovali, boli 
potrebné lešenie a pomoc profesionálov. 
No stálo to za to – sú rozhodne 
neprehliadnuteľným prvkom interiéru.

 „Hneď keď som vstúpila a videla 
vysoký strop, napadlo mi 

nainštalovať sem police na celú 
výšku miestnosti. Perfektne využívajú 

priestor a vytvárajú možnosť 
umiestniť do nich čokoľvek, čo má 

byť videné a prezentované.“
Lígia casanova, dizajnérka
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na PoschoDí sa intenzívne 
pracuje. Tu sa Lígiin tím 

stretáva nad návrhmi interiérov 
v príjemnej atmosfére 

domáckeho prostredia. Dole je 
zas miesto na oddych a zábavu 

– aj v podobe vtipnej tapety 
a „hracej skrinky“.

Priestor otvorený 
náPaDom. Drevené 
pracovné stoly, stoličky 
a stolové lampy, ktoré sú 
vhodné do domácej pracovne, 
upokojujúca modrá a výhľad 
do otvoreného priestoru 
celkom určite podporujú 
kreativitu a dobré nápady.
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Pokojná 
moDrá, otvorené 
police siahajúce 
cez celú výšku 
loftu a spojenie 
práce a zábavy, 
povinností 
a odpočinku 
predstavujú 
koncept, ktorý, 
ako hovorí Lígia, 
„vytvára priestor 
pre šťastie“.

DIZAJNÉRKA
Lígia Casanova vyštudovala 
grafický dizajn a po skončení 
školy pracovala 8 rokov 
v reklame. Zákazníci a známi, 
ktorí videli jej dom, ju však 
začali žiadať o návrhy interiérov. 
Venuje sa im už takmer 20 rokov. 
www.ligiacasanova.com
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Pri schoDoch 
je malý pracovný 
stôl fungujúci aj 
ako netradičný 
výklad. Sú na ňom 
produkty, ktoré 
dizajnérka ponúka 
vo svojom e-shope 
casanovastore.com.

imPoZantné PoLicové 
systémy sú nielen strategickou, 
ale aj pevnou súčasťou loftu. Ich 

inštalácia však bola hotovým 
dobrodružstvom – boli potrebné 
lešenie aj pomoc špecialistov na 

práce vo výškach.

vtiPný kútik – s tapetou 
s dekórom plechoviek od 

kaviáru a komodou Caruso so 
zabudovaným reproduktorom 

značky Miniforms – je 
Lígiiným obľúbeným miestom.

na DetaiL a kvaLitu 
vypracovania kládla 
dizajnérka a majiteľka 
v jednej osobe dôraz 
všade, teda aj v prípade 
policového systému či 
kovového zábradlia 
galérie. Nakoniec, aj 
obsah políc naznačuje, 
že tu sa dizajnu darí.
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na návšteve

farby, vzory, materiály
Škandinávsky štýl je vhodný všade tam, kde 

potrebujeme dosiahnuť útulnú a hrejivú atmosféru a to 
aj v industriálnych priestoroch. Drevená podlaha je 

spojovacím prvkom celého priestoru a jednotlivé zóny 
potom pomáhajú definovať kusové koberce s typickým 

škandinávskym vzorom. Prevažujúcu bielu dopĺňajú 
blankytná modrá a prírodné tóny od pieskovej po svetlý 
odtieň dreva. Drevo, tradičný materiál škandinávskych 

domácností, sa objavuje i na nábytku a doplnkoch, 
ako sú napríklad lampy. Pôsobí kontrastne k chladnej 

modrej farbe i kovu vysokých políc, ktoré sú praktickým 
i neprehliadnuteľným prvkom interiéru.

Pôdorysy

sPoDné PoDLažie
2 vstupný priestor 3 WC 4 kúpeľňa 5 kuchyňa a jedáleň 
6 schody 7 relaxačná zóna

GaLéria
1 pracovný priestor

Martinin  
pohľad

Modrá je dobrá, to je známe už dávno. Keď ale 
opustím klišé, ktoré v súvislosti s modrou farbou 

tak nejako automaticky naskočí nám, čo si už niečo 
pamätáme, musím priznať, že v lisabonskom byte je jej 
naozaj veľa. Obzvlášť pre tých, ktorí nadšenie z mod-
rej tak úplne nezdieľajú. Nevadí však. Je totiž príjemne 
vybalansovaná práve teplými tónmi dreva, pieskovou 
mozaikou v kúpeľni, dreveným nábytkom a dostatkom 

svetla, ktoré z nej robí farbu až takmer nebeskú. 
Loft ponúka viacero príjemných riešení a rozhod-
ne sa mi páči, že k priestoru s vysokým stropom 

pristúpila dizajnérka kreatívne. Nevrhla 
sa do očakávateľného industriálneho 

štýlu, ale inšpirovala sa nadča-
sovými škandinávskymi 

interiérmi.
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