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Obývačka, spálňa,
kúpeľňa a kuchyňa
vo farbách severu
Malá
vs. veľká
kúpeľňa

Ako zútulniť veľkú
a nafúknuť
malú

Úsporná
rekonštrukcia
trojizbového bytu
v Bratislave

ZÁHRADA
ANGLICKÝ
VIDIEK
s podmanivou
atmosférou
na str. 132

7

dôležitých
krokov, ako vybrať
nové okno

Hľadáme najlepšiu
elektrickú kanvicu

REKONŠTRUKCIA
STARÝ
BUNGALOV
zmenený
na nepoznanie
na str. 36

RODINNÝ DOM
VYMUROVANÝ
Z DREVA
originálnou
technológiou
na str. 68

TEXT EVA MARTINS
FOTO BRUNO BARBOSA / PHOTOFORPRESS.COM

Srdcom severan

Tento byt tak trochu „klame telom“ – pôsobí seversky, hoci leží na juhu
Európy. Presne o to išlo majiteľom pri jeho obnove. Túžili po prírodnom
vzhľade, čistom a upokojujúcom, ktorý by bol osviežujúcim protikladom
tradičných portugalských interiérov.

ŠKANDINÁVSKY VZHĽAD
nemusí nutne súvisieť s polohou
ani s krajinou pôvodu. Kľúčom
sú farby, materiály a dizajn.
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na návšteve
interiér bytu
počet izieb 3 + 1
lokalita Portugalsko

„Iba 6 týždňov trvala
premena portugalského
bytu na škandinávsky. Celý
projekt veľmi urýchlil fakt, že
sa jeho dispozícia zásadne
nemenila, iba niektoré
miestnosti dostali nové
využitie. Šikovným riešením
bolo napríklad vytvorenie
šatníka, čím sa ušetrilo veľa
miesta v neveľkej spálni.“
Eva Martins, autorka článku
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TEHLOVÁ STENA novej garáže, ktorá lemuje chodník
od bránky k vstupným dverám, je vytvorená rytmickým
opakovaním vystupujúcich, zarovnaných a zahĺbených
tehál. Podobné vzory sa v tejto štvrti používali
v polovici minulého storočia. „Veľká hladká stena by
tu pôsobila nudne a ťaživo. Múr s tehlami uloženými
v geometrickom vzore však akoby pozýval vojsť do
domu,“ vysvetľuje Christo.

OŽIVENIE do inak
farebne pokojne
ladenej obývačky
vniesli žlté lampy
Miniforms.

TYPICKÉ ČRTY
dávajú návrhom Ligie
Casanovy predmety z jej
dizajnérskeho ateliéru,
napríklad tapeta
s motívom zásuviek či
viaceré kusy nábytku,
ktoré vďaka spoločnému
štýlu všetko spájajú do
jednoliateho celku.
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PRAKTICKOSŤ je
jednou zo základných
charakteristík
škandinávskeho dizajnu.
K šikovným nábytkovým
prvkom patrí napríklad
pohodlná sedačka,
ktorá poslúži aj na
príležitostné prespanie
pre návštevy.

REDAKČNE UPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ

V

yťažená dvojica si chcela vytvoriť upokojujúci,
jednoducho zariadený domov, ktorý by sa stal
ich útočiskom po dlhom dni v práci. A tak sa
pustili do neľahkej úlohy – nájsť v ich rodnom horúcom
Portugalsku dizajnéra, ktorý dokáže navrhnúť chladivý
interiér. Ako sa ukázalo, Ligia Casanova bola dobrou
voľbou. Pre jej prácu sú totiž typické čisté, neokázalé
priestory zaliate prirodzeným svetlom, v ktorých využíva
minimum farieb. Majitelia jej dali pri zariaďovaní
voľnú ruku, čo si dizajnérka naplno užila. Dala si za cieľ
poskytnúť im priestor plný pokoja, harmonický a jednoduchý, ktorý by však bol zároveň pohodlný a praktický. Do dispozície sa v tomto prípade veľmi nezasahovalo – aj vďaka tomu bol byt pripravený na nasťahovanie
už po šiestich týždňoch. Ligia vybrala nový nábytok,
doplnky a podlahy do celého bytu okrem kúpeľne – jedinej miestnosti, ktorú by rada zmenila viac. Nábytok má
zväčša farbu prírodného dreva alebo je biely a aj vďaka
jednoduchým harmonickým tvarom takmer splýva s pozadím. Interiér oživuje len niekoľko farebných detailov.
Drevené podlahy a biele steny nenásilne dopĺňajú najmä
jemné odtiene sivej a béžovej, ktoré sa objavujú na mäkkých textíliách.

MÄKKÉ TEXTÍLIE –
pletené vankúše, deky
a koberce – vnášajú do
priestoru upokojujúci
pocit pohodlia
a príjemnú prírodnú
farebnú škálu. Indická
posteľ v obývačke
pochádza rovnako
ako väčšina doplnkov
z dizajnérkinho ateliéru.
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„Malý kúsok Škandinávie
v slnečnej južnej Európe, miesto,
kde sa dá uchýliť a oddýchnuť si
od okolitého rušného sveta. Tak
charakterizujú spokojní majitelia
svoj zrekonštruovaný byt.“
Eva Martins, autorka článku

BOROVICOVÉ DREVO
patrí k typickým
materiálom severských
interiérov a v tomto byte
ho nájdete na podlahe
vo všetkých miestnostiach
okrem kuchyne.

PRIRODZENÉ DOPLNKY a osobné
predmety, napríklad ako retro bicykel, sú
individuálnym vkladom, vďaka ktorému
nepôsobia priestory sterilne. Príjemným
detailom je aj tapeta s mapou sveta
– oživenie, ktoré v chodbe nezaberie
zbytočne veľa miesta.
28
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VĎAKA ŠATNÍKU, na ktorý
vyčlenili jednu z izieb, sa uvoľnilo
miesto v neveľkej spálni, z ktorej
tak nemuseli ukrojiť robustné
skrine. Aj táto miestnosť sa drží
severskej dizajnovej línie vrátane
ikonickej lampy Muuto.

PRÍJEMNÉ DOMÁCKE
PROSTREDIE sa
dizajnérke podarilo
vytvoriť bez toho,
aby interiér zdobila
nepotrebnými vecami.

JEDNODUCHÉ
A ÚČELNÉ zariadenie
charakterizuje celý
byt. Ukážkou takéhoto
riešenia je aj vešiak
na kabáty, doplnený
lavičkou na prezúvanie
vo vstupnej chodbe.
mojdom.sk
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LEN NIEKOĽKO farebných
akcentov stačilo na
príjemné oživenie inak
pokojne ladeného
interiéru. V spálni doplnila
béžovo-bielu farebnosť
tyrkysová tapeta
a posteľná bielizeň, oboje
z ateliéru Ligie Casanovy.

BIELA ZNÁSOBUJE
denné svetlo, ktoré
voľne prechádza cez
ľahké biele záclony,
odráža sa od na bielo
namaľovaných stien
a stropu a rozlieva
sa po borovicovej
podlahe a svetlom
nábytku.
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MAXIMUM DENNÉHO
SVETLA, ktorého pôsobenie
znásobuje všadeprítomná
biela, je základným prvkom
atmosféry v škandinávskom
štýle. V pracovnom kútiku
v spálni ju podporili aj šikovný
stolík De Padova, stolička
Arper a lampa Foscarini.

ČELO POSTELE navrhla
dizajnérka na mieru
malej miestnosti – slúži
zároveň ako nočný stolík aj
odkladací priestor a vďaka
bielej farbe a čistému,
jednoduchému tvaru
decentne splýva s okolím.

ZABÝVANÉ = ÚTULNÉ.
Pocit útulnosti sa do bytu
dostal spolu s osobnými
vecami a každodenne
používanými predmetmi so
škandinávskym dizajnom,
pre ktorý je typická
jednoduchosť, prírodné
materiály a najmä
praktickosť.

NÍZKE DREVENÉ
LAVIČKY, ktoré nájdete
po celom byte, patria
k milým funkčným
detailom. Dajú sa
využívať rôzne podľa
potreby – poslúžia ako
poličky, minirebrík a aj
na príležitostné sedenie.
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DIZAJNÉRSKOU KLASIKOU sú
kovové jedálenské stoličky Tolix.
Tieto nestarnúce francúzske
stoličky sú ikonou industriálneho
dizajnu, ktorá skvele funguje aj
v súčasných interiéroch.
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DIZAJNÉRKA
Ligia Casanova vyštudovala dizajn na
vysokej škole. Po jej skončení najskôr
8 rokov pracovala v reklame, jej zákazníci, ktorí videli jej dom, ju však začali
žiadať o návrhy interiérov. Venuje sa
im už takmer 20 rokov.
www.ligiacasanova.com

VÝNIMKOU
z pokojnej atmosféry
bytu je kuchyňa,
ladená v kontrastnej
kombinácii čiernej
a bielej.

INZERCIA 1/3 v

mojdom.sk
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v ich štýle

ŠKANDINÁVSKA PALETA
využíva namiesto pestrých
farieb pestrú škálu mäkko
pôsobiacich textúr
a prirodzenosť – prírodné
materiály, ich prirodzené,
svetlé farby a veľa
denného svetla.

Mirka
radí

Farby, vzory, materiály
Na vytvorenie upokojujúcej severskej atmosféry treba
ísť jemne – s jemnými tónmi béžovej, pieskovej a sivej.
Samozrejme, základom je biela a svetlé drevo. V úlohe
oživujúcich detailov spoľahlivo funguje napríklad
tyrkysová.
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Tento milý a útulný byt je dôkazom, že
severský štýl si podmanil snáď celú Európu.
Niet sa čo diviť, pretože minimalizmus, čistota
a jednoduchosť sú ako magnet. Na prvý pohľad
ma upútalo množstvo dizajnérskych kúskov, ktoré
si hneď nemusíte kupovať, ale dokážete si ich vyrobiť aj sami. „Handmade“ je v kurze, a to, čo si
sami vyrobíte, bude mať pre vás aj oveľa väčšiu
hodnotu. Vankúše a deky si možno upliesť úplne tým najjednoduchším vzorom, do rámikov
si namaľujete jednoduché geometrické
vzory, poprípade vylisujete zopár
nazbieraných rastlín a z papiera
vykúzlite nejednu bytovú
dekoráciu.

