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TOK POKOJA
MONTREAL: POMALÝM A LENIVÝM RAMENOM RIEKY «TISÍCICH 
OSTROVOV» PRITEKÁ DO TOHTO DOMOVA ŽELANÝ POKOJ
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Nábytok v cene

ANTVERPY
Paradoxy hmoty

obalka 2021-04FINAL-1.indd   1obalka 2021-04FINAL-1.indd   1 9. 8. 2021   11:48:339. 8. 2021   11:48:33



Farebná terapia
Štvorpodlažný dom z 19. storoêia v Lisabone sa doêkal nových 

šiat, ktoré ho zmodernizovali, no nepopreli jeho prednosti. 
Zásnuby modernosti s tradíciou, pestrofarebnosti s tvarovou 

umiernenosČou z neho robia oázu, v ktorej je radosČ žiČ.
Text: SoĀa Juriková; Foto: Francisco Nogueira
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onkajšia fasáda domu napo-
vedá, že vstupujete do domu 
plného histórie. Jeho vnút-
ro vás však presvedêí, že êas 
v Āom nezastal. Naopak, pul-

zuje ako srdce plné života – obêas sa zrýchüu-
je, v iných kútoch, naopak, tep spomaüuje a do-
mácich ukladá na prepotrebný relax. Dom stojí 
neóaleko Amoreiras Garden, jednej z najro-
mantickejších, hoci neveükých záhrad Lisabonu. 
V strede záhrady stojí fontána venovaná mar-
kízovi de Pombal, jednému z prvých ministrov 
Portugalska v dobe vlády kráüa Jozefa I. Lisa-
bonêania mu venovali príjemne šumiaci vodný 
pamätník ako pripomienku jeho zásluh pri pre-
stavbe mesta po zniêujúcom zemetrasení v roku 
1755. Možno aj pre kontext blízkej zelene, 
v ktorej sa ruch mesta spomalí do prívetivého 
tempa, je interiér belgicko -portugalského páru 
ladený vznešene, a súêasne hravo.

Moja duša v mojom dome

Autorkou tohto interiéru je Laurence Beysec-
kerová, spoluzakladateüka interiérového štú-
dia Maison Amarande, ktorého druhú polovicu 

predstavuje jej partner, realitný a investiêný po-
radca Xavier Beysecker. Dlhoroêná zberateüka 
umenia používa umelecké diela aj ako pracovný 
nástroj – sú podüa nej jedným z hlavných pros-
triedkov, ktoré dokážu vtlaêiČ do bývania osob-
nosČ majiteüov: «Som to, na êo sa dívam.»
Vóaka poradenstvu pri nákupe umeleckých diel 
sa dostala aj k práci na interiéri tohto starobylé-
ho štvorpodlažného domu v Lisabone. A prejavila 
mimoriadny cit pre zosúladenie starého so súêas-
ným, štruktúrovaného s tvarovo êistým a fareb-
ného s upokojujúcim.
Kým mnohé luxusné interiéry stavajú «na isto-
tu» a obliekajú sa do neutrálnych tónov – ktoré 
Beyseckerová otvorene nazýva nudnými –, v tom-
to dome je živo. Napokon, ako v celom Lisabone, 
ktorý prekypuje radostným bytím, a zároveĀ vybe-
raným vkusom. Zadanie znelo: navrhnúČ interiér, 
ktorý bude elegantný, a zároveĀ pohodlný pri den-
nom užívaní, navodí pocit intimity, jednoduchos-
ti žitia, no nebude mu chýbaČ umelecká noblesa.

Na materiáli sa nešetrí

Portugalský duch sa na obytnej ploche 430 m2 pre-
javuje v typických lisabonských architektonických 

V
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Štvorpodlažný dom «Jardim das Amoreiras»
Lisabon, Portugalsko
Architekt: Pedro Carrilho
Interiérový dizajn: Laurence Beysecker – Maison 
Amarande, maisonamarande.com
Pôdorysná plocha: 430 m2
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prvkoch: zdobené vstupné dvere, masívne kamen-
né lemovanie okien, dekoratívne zábradlia na bal-
kónoch… A atmosféru Lisabonu cítiČ aj v použi-
tých materiáloch. Dobrým príkladom je nábytok 
v teplých tónoch dreva, široké lamely benátskych 
žalúzií êi mosadzné doplnky – na všetkých podla-
žiach sa vznáša zlatistý filter mesta, v ktorom slnko 
zapadá pomaly ako medový kotúê.
Aj na prvý pohüad prehliadnuteüný prvok ako du-
bové parkety položené stromêekovým vzorom 
symbolizujú harmóniu minulosti a súêasnosti. 
Drevo je ukladané podüa vzoru tradiêných parkiet, 
no jednotlivé doštiêky sú o êosi väêšie, než vídame 
v historických palácoch. Predsa len, doba sa zme-
nila, hoci overené zvyky pretrvajú. Pritom všetok 
nábytok aj dekorácie sú moderné. Poetickú hravosČ 
interiéru dodávajú drobnosti z fúkaného skla, vóa-
ka ktorým sa priestor poêas dĀa mení. Svetlo a tieĀ 

prechádzajúce sklom ho rozhýbu rovnako zaujíma-
vo, ako dokážu optické hry vytvoriČ farebné kom-
binácie keramických obkladov. Napokon, ktorý 
portugalský dom by im nevzdal hold?

Život na štyroch podlažiach

KuchyĀa, samostatná jedáleĀ, obývacia izba, 
štyri spálne (všetky s vlastnou kúpeüĀou), pra-
covĀa, práêovĀa aj garáž sú spojené vnútorným 
schodiskom a výČahom. Dom sa otvára do pri-
vátnej záhrady s bazénom a pomerne veükory-
sou terasou.

éo podlažie, to umelecký zážitok – dokonca aj 
na schodisku, ktorému dominuje veükoformátová 
tapiséria holandských dizajnérov XandLAmster-
dam. Jedálenský stôl «Zion» vyrobila znaêka Mo-

ooi, stoliêky sú od Gubi a svietidlá sú od britskej 
dizajnovej znaêky Bert Frank. Autorom veükofor-
mátovej fotografie oproti schodom je španielsky 
fotograf Humberto Ybarra. Modrotlaê medzi je-
dálĀou a kuchyĀou vytvoril Nicolas Lefeuvre, naĀ 
v jedálni nadväzuje veüký modrý obraz od portu-
galskej umelkyne Inez Teixeiraovej. No umelecký 
dojem vyvoláva aj samotný interiér – kombiná-
cia êiernobielych obkladaêiek v jednej z kúpeüní 
a steny vo farbe êerveného pomaranêa je doko-
nalou 3D grafikou. Nápad vytiahnuČ žblnkota-
nie vody v bazéne na stenu (vo forme smarag-
dovozelených obkladaêiek s rozliênou hrúbkou) 
pripomína prácu šibalského umelca, ktorý chce 
publikum pobaviČ optickým klamom. Rubínovo-
êervené kreslá inak farebne striedmej jedálne sú 
metaforou toho, êo je pri jedle najpodstatnejšie – 
nie to, êo jeme, ale s kým si sadneme za stôl. —
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