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návštěva 
u Maura 
Bergonzoliho

Kreativní s malebným výhledem
Vážná srdeční choroba donutila umělce k radikální 

změně stravy. Od té doby žije dvojice umělců zcela 
vegansky. Lásku k rostlinám a zvířatům lze nalézt  
i v dílech Maura Bergonzoliho, který již dávno přita-
huje mezinárodní pozornost výstavami v Buenos Ai-
res, Miláně a Miami. A není divu. Ve světlém ateliéru 
s výhledem do zahrady má inspiraci pro své barevné 
přírodní motivy přímo před nosem.

Práce v proudu
Kromě přírody a samozřejmě jeho partnerky hraje 

ústřední roli v tvůrčím procesu Maura Bergonzoliho 
hudba. „Hudba je pro mě velmi důležitá. Když bar-
va zaschne, hraji na elektrickou kytaru nebo na bicí. 
Snažím se přenést emoce, které mi hudba dává, do 
svých děl,“ říká umělec.

Sametový taburet orchid, 
1119 Kč, Westwingnow.cz

Lustr Marie Therese, 2079 Kč, 
Westwingnow.cz

Týmová práce ve velkém měřítku
To, že je dílo jejího přítele tak úspěšné, je  

i zásluhou hraběnky Franzisky Fugger von 
Babenhausen, které se přezdívalo „Ms. Money- 
penny“. Ráda připravuje pro jejich přátelé a sbě-
ratele obrazů svého muže večeři v galerii. „Když 
se ohlédnu zpět, přestěhování do této země bylo 
to nejlepší, co jsme mohli udělat. Mauro zde má 
dostatek prostoru pro práci. A já si zde zase mohu 
jako hostitelka naplno užívat svou vášeň pro  
vaření.“
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Italský neopopový umělec se spoustou prostoru pro malování, 
muzicírování a vaření zřídil kreativní Happy Place v klidném 
Unterallgau. Společně s Westwing jsme navštívili maestra a jeho 
múzu a partnerku hraběnku Franzisku Fugger von Babenhausen 
v jejich venkovském sídle.
TEXT: zUzANA LANgOVá
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Vzrušující mix stylů
Přísně vzato, interiér sdíleného obývacího pokoje s jídelnou 

je jako totální umělecké dílo. A s eklektickým mixem barev-
ného sametu, květinovými potisky a sochařskou výzdobou vy-
tváří perfektní prostředí pro soukromá setkání. „Miluji každý 
svůj obrázek. Rád s nimi žiju,“ hodnotí malíř. 

 Zdravé energetické jídlo
„Oba rádi vaříme a jsme do toho zapálení,“ prozrazuje paní 

hraběnka. A zdůrazňuje, že zdravý životní styl bez živočiš-
ných produktů, cukru a lepku rozhodujícím způsobem při-
spěl k uzdravení jejího manžela. Recepty, které sama vyvi-
nula, zaznamenala do nedávno vydané kuchařky Magic Food 
(Callwey), kterou ilustroval sám maestro. A jak tomu sama 
říká, je to „projekt snů spojující umění a kuchyni“. 

Koberec s květinovým vzorem 
v orientálním stylu bid, 8379 Kč, 
Westwingnow.cz


