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ZLÁKA VÁS
ŠTÝL WABI-SABI?

OBRAZY A PRÍBEHY
Tapeta Pink je súčasťou kolekcie My country, ktorá vznikla podľa predlôh
umeleckých diel aborigénov. Jedinečný dizajn je pohľadom do sveta týchto domorodých obyvateľov Austrálie a poukazuje na ich silnú spätosť
s prírodou. Symbolizuje ich kultúru, mýty a rituály. Kolekciu ponúka Bay
Gallery Home, ktorá zastupuje aborigénskych umelcov zo Severného
teritória. Na výrobe tapiet, kobercov, obkladačiek a textílií spolupracujú
britskí výrobcovia. www.baygalleryhome.com

HUDOBNÁ ŠPERKOVNIČKA
Pod názvom The Endangered (Ohrození) singapurskí dizajnéri vytvorili kolekciu štyroch umeleckých šperkovničiek v tvare ohrozených zvierat. Starostlivo zvolili kombináciu materiálov, aby vyjadrili charakter každého zvieraťa. Odvážny a divoký tiger
predstavuje drevo a jasné chrómované zlato. Po otočení kľúčom začne hrať známy hit Louisa Armstronga - What a wonderful world! Rozmery: 34,5 x 21 x 28,3 cm.
(Foto: Cause & Effect Studio) www.triggerdesignstudio.com

ÚČES AKO INŠPIRÁCIA
Francúzsky ateliér Leblon Delienne a spoločnosť Zaha Hadid Design uvádzajú veľkolepé predstavenie v hlavnej úlohe s konferenčným stolíkom Le-a! Pri jeho tvorbe
sa dizajnéri inšpirovali ikonickým účesom princeznej Leie z filmu Star Wars, ktorý má
po celom svete milióny fanúšikov. Rozmery: 308 x 80 cm. Cena štýlového kúsku
s úžasnými krivkami začína od 20 000 €. www.leblon-delienne.com

PEVNÝMI NOHAMI NA ZEMI
Sedačka z najnovšej kolekcie Deluxe od portugalského
výrobcu Jetclass zaujme nielen výraznou farebnosťou,
ale aj pôvabnými zakrivenými nôžkami, ktoré sú charakteristickým znakom tejto nábytkovej série. Vyniká kvalitou, eleganciou a prepracovaným dizajnom. Rozmery:
220 x 70 x 88 cm. www.jetclassgroup.com
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Hra
s priestorom


Šikmá priečka rozdelila byt do dvoch zón, pričom každá má osobitú
atmosféru. Chlad a teplo, tma a svetlo. Netradičné riešenie si získalo aj uznanie
odborníkov, ktorí ho vyhlásili za najlepší interiér roku 2016 v Litve.

B

yt s rozlohou 45 m2 sa nachádza
v historickej časti Vilniusu. Pred
úpravou išlo o jeden otvorený
priestor, ktorý chcel majiteľ premeniť
na pohodlné bývanie. Veľa cestuje,
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a tak sa túžil vracať do príjemného
a prakticky zariadeného bytu. Práce
zveril do rúk architektov a dizajnérov
z litovského YCL Studia.

KONTRASTY ŽIVOTA
„Predstavovali sme si, že deň je jasný,
plný svetla, rozhovorov, priateľov, jedla a nočný čas si vyžaduje súkromné,



 Na ploche necelých päťdesiat
metrov štvorcových architekti
šikovne umiestnili funkčnú kuchynskú linku s okrúhlym jedálenským
stolom. Medzera vo vytvorenej
stene neslúži len ako okienko
na sledovanie diania v obývačke –
do jej spodnej časti dizajnéri ukryli
krb, čím umožnili pozorovanie ohňa
z oboch izieb.
 Do celého bytu dizajnéri
použili keramické obkladačky
a dlažbu renomovaného nemecké
ho výrobcu AGROB BUCHTAL.
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bezpečné a útulné miesto, je trochu
tmavý a ospalý. Táto opozícia je vyjadrená kresbou ostrej línie,“ približuje
architekt Aidas Barzda tvorbu projektu.
Vyjadrenie týchto rozdielnych nálad
v priestore bolo hlavným konceptom
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a podnietilo konštrukčné riešenie, ktoré sa okamžite zapáčilo aj klientovi.

PÔSOBIVÝ EFEKT
Šikmá stena rozdelila interiér na dve
rovnaké časti – v jednej sa nachádza

obývací priestor a kuchyňa, v druhej
spálňa a kúpeľňa. Prvá je chladná
a ľahká, druhá teplá a masívna. Architekti vyjadrili tento kontrast aj voľbou
materiálov: podlaha v chladnej časti je
drevená, strop a steny sú biele. V spálni a kúpeľni sú steny a podlaha pokry-

té keramickou dlažbou a obkladačkami
v troch farebných tónoch hnedej, zemitej a červenohnedej. Betónový strop
tejto časti bytu natreli terakotovou farbou – v rovnakom odtieni ako dlaždice.
V tomto byte sa keramické obkladačky
stali výrazným prvkom interiéru. Barzda
vyzdvihuje prednosti tohto materiálu
a verí, že keramika evokuje pokojnú atmosféru, ktorú sa usilovali vytvoriť.
Obidve kontrastné časti interiéru vybavili praktickým jednoduchým nábytkom
v bielej, čiernej a šedej farebnosti v minimalistickom štýle.

Text: Hans Ibelings, d
Foto: Leonas Garbačauskas/AGROB
BUCHTAL

 Stiesnenosť v obývacej časti nehrozí.
Dve veľké okná vpúšťajú dostatok svetla
a spolu so svetlou podlahou z dubového
dreva byt rozjasňujú.
 Na jedinečnom projekte pracoval
tím YCL Studia, ktorý tvorili Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis,
Rokas Kontvainis a Justė Surplytė.
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