
design

Hnízdečko
lásky
Móda a interiérový 
design. Jak se vám tyto 
dva světy prolínají?

Můj módní styl a styl interiérové

ho designu se v mém případě sho

dují: miluji diverzifikovat a míchat 

různé prvky. Na jedné straně mi

luji eleganci neutrálních odstínů, 

od krémové po béžovou, na straně 

druhé mám ráda i extravagantnější 

barevné akcenty a zlaté detaily, kte

ré dodávají interiéru spoustu světla 

a luxusu. Jsem ráda odvážná, stá

le znovu a znovu objevuji svůj styl 

a upravuji interiér svého domova.

Čím vším a kde se 
inspirujete při své 
tvorbě?

Ráda se inspiruji vším, co mě obklo

puje. Inspiraci si beru ze sociálních

Sametový taburet s úložným 
prostorem Chiara, 4599 Kč, 
WestwingiiQw.cz

Giulia Salemi, 
televizní moderátorka 

a INFL UENCERKA, nás 
s Westwing přivítala ve svém 
novém DOMOVÉ v Miláne, 

kde žije se svým přítelem 
Pierpaolem a ROZTOMILÝM 

pejskem nesoucí jméno 
Prince Valiant 

Prelemi.
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Sada kovových 
odkládacích stolků 

se skleněnými deskami 
Wire, 4699 Kč, 

Westwingnow.c*

Sametová čalouněná 
židle Tess, 4759 Kč, 
Westwingnow.cz

Sametový polštář 
ve tvaru mušle 
Shell, 1019 Kč,
Westwingnow.cz

sítí nebo třeba i z televize.

Jsem velmi vnímavá a sleduji, 

jak se věci vyvíjejí.

Máte nějaké koníčky?
Mými největšími vášněmi jsou lyžo

vání, jóga a fotografování - koníček, 

který souvisí zejména s mou prací in- 

fluencera. Moje vášeň pro svět televize 

začala v raném věku, kdy jsem tančila 

a zpívala se lžící v ruce a předstírala, že 

je to mikrofon.
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WOMAN design

Velká oblouková 
lampa Metal Bow, 5879 Kč, 

Westwmgnow.cz

Jakou činnost máte nejraději?
Moje oblíbená činnost doma? Jídlo! Jsem mi

lovnicí jídla, takže jídelna je jedno z míst, kde 

trávím nejvíce času. Stejně jako na gauči, kde 

ráda relaxuji při sledování pořadů nebo seriálů.

Do jídelny jsem zvolila skleněný stůl se zlatými 

nohami: sklo rozjasňuje a dodává jiskru, zatímco 

zlatá konstrukce odráží ostatní zlaté akcenty 

v místnosti, od lamp po konferenční stolky. 

Prostor doplňují světlé,' sametové židle.

V obývacím pokoji je nej důležitějším 

prvkem pohovka. Je prostorná a útulná.

Díky přítomnosti velkého množství polštářů v různých 

tvarech a velikostech je ještě pohodlnější. Tuto rela

xační zónu navíc zdobí stylové svíčky a čerstvé květiny.

Které tři základní věci by podle vás 
neměly chybět v obývacím pokoji?

Určitě konferenční stolek. Je to nezbytný opěrný bod 

v blízkosti pohovky. Pak by neměly chybět polštáře. Ty 

poskytují pocit útulnosti a pohodlí. A nezapomeňte na 

koberec, který je nezbytným doplňkem pro změnu pro 

naše čtyřnohé kamarády.

Jaká je vaše ložnice?
Ložnice má atmosféru půvabu a relaxace. Prošíva

né čelo postele je kompozičně kombinováno s úložným 

pufem, který jsem umístila k posteli jako noční stolek. 

Místo stolních lamp osvětlují místnost dvě zlaté ná

stěnné lampy, které zdůrazňují tapetu. ■

TEXT: JANA MILITKÁ
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