
Směs stylů   
na Kanárech
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Do svého eklektického bytu 
na Kanárských ostrovech nás 
pozvala zkušená architektka 
Priscilla Betancort a sdílela 
s námi svou vášeň pro módní 
oblečení a cestování. Zálibu 
v módě ostatně přenáší do 
interiérového designu svého 
domova.  text Vanda Jesenská  foto Westwing

www.casopisdomov.cz

Dům není vyzdoben za den, vyžaduje to čas!
Priscilla si stanovila pět důležitých zásad při zařizování: definovat si (i odvážně) hlavní barvu, zajistit 
v bytě dostatek světla, zaměřit se na stěny, věnovat pozornost detailům a nešetřit rostlinami. 
Inspiraci hledá nejčastěji prostřednictvím Pinterestu a na webových stránkách společnosti 
Westwing. Miluje art deco, a to v malých dávkách v kombinaci s modernějšími prvky.

Nástěnné svítidlo 
Montreal, 1 529 Kč, 
westwingnow.cz 
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Krb, který cestuje
„Koupili jsme ho, když se narodil syn Luca. Krb byl 
už s námi ve třech různých domech: v Barceloně, 
Madridu a nyní tady na Kanárských ostrovech. 
Zbožňuji tento krb, a přestože na ostrovech je skoro 
vždy dobré počasí, je to krásný neoklasický a stylový 
prvek interiéru,“ vysvětluje svou náklonost Priscilla.

Tropické rostliny velikosti XL 
propojují interiér s venkovním 
prostředím ostrovů.

pohled do světa

„ Bydlím tu se svým mužem Carlosem Tounem 

a synem Lucou. Co se týká podoby bytu, jsem 

mnohem odvážnější než manžel, ráda experimentuji. 

On dává přednost klasice; kdyby bylo po jeho, celý 

dům, včetně střechy, by pojal v tapetách a tmavých 

barvách. Já ráda kombinuji různé trendy. Mou největší 

inspirací je pak světlo, které vizuálně zvětšuje prostor. 

U nás doma se všechno neustále mění. Stejné je to 

s módou, mám ji snad zapsanou ve své DNA. “

Priscilla Betancort 
architektka, blogerka (od roku 2010 

provozuje blog MyShowroomBlog.es)
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Sametový povlak na polštář  
Lucie se strukturovaným povrchem. 
769 Kč, westwingnow.cz

Místo pro hosty
Sofa pro návštěvy je obklopené 
rostlinami, a to jak živými, tak 
na obrazech i v podobě zlaté 
lampičky. Priscilla vybírá pro 
návštěvníky speciální nádobí, 
podává bílé víno, sýr i ořechy 
a také věnuje v tento den zvláštní 
pozornost interiérové vůni.

Dámská šatna
Druhým oblíbeným místem Priscilly je její šatna. „Jsem až 
posedlá organizováním všeho – máme tu i obrovský prostor 
s policemi a spoustou krabic. To nám umožňuje udržovat 
pořádek v těch věcech, které nepoužíváme každý den. 
Všechno má své místo. Luca, Carlos i já preferujeme každý 
svůj vlastní systém ukládání.“
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Posezení s výhledem
„Tady je náš prostor pro rozhovory a brainstorming o našich 
budoucích plánech a projektech,“ říká Priscilla. Inspirativní je 
určitě i výhled na bujnou kanárskou vegetaci za oknem.

Stoly a stolky
Pro stoly všeho druhu má rodina slabost. 
Zejména malé odkládací stolky se dají 
různě přemísťovat a vytvářet z nich útulná 
zákoutí, třeba i ve skupinkách. Priscilla 
nedá dopustit na malý krychlový stolek 
Lesley od Westwing v imitaci mramoru, 
který udrží i televizi.

Kulatý jídelní stůl 
z masivu Archie, 12 729 Kč, 
westwingnow.cz

Oblíbenými barvami Priscilly je 
anglická zelená a tmavě modrá, které 
kombinuje  s růžovou a zlatou.


