návštěva po francouzsku
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Tady bydlím já

Náš útulný byt

12-17_NUB02_nasteva.indd 12

04.01.18 11:47

vždy naprosto svá Že Elise miluje
barvy a ví, jak je dovedně kombinovat, to
ostatně ukazuje už její outfit.
jarní nálada Díky spojení svěžích barev
se vzdušnou bílou a také přítomnosti čerstvých
květin dýchá obývací pokoj jarem po celý rok.

V

pařížském bytě Elise
Simian Karsentiové je
místo jen pro předměty
s příběhem – schraňuje je
dlouhá léta a po celou dobu si
k nim hledá cestu. „Můj interiér
je heterogenní, různorodý,“
říká Elise. Takové označení
nejlépe popisuje jeho charakter
i styl. Mix padesátých let
a současnosti, starožitností
a moderního vybavení. Stěny
připomínají koláž: mapy,
obrazy, fotografie z cest i dětské
obrázky... K tomu připočtěme
zarámovanou sbírku motýlů.
„Celý byt je jedno univerzum –
pokoje tvoří harmonický celek,
přitom každý z pokojů je něčím
výjimečný,“ vysvětluje majitelka.

V čem spočívá
výjimečnost?

Značka ani cena nehrají roli. Důležitý je příběh, který si s sebou věci
nesou. Takový je recept na osobité bydlení podle Elise, ředitelky stylu
francouzského Westwing.

Všechny dekorace a každý kus
nábytku tu má bez ohledu
na velikost vlastní příběh
anebo se alespoň k nějakému
příběhu vztahuje. „Jsou důležité
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Ráda svévolně
měním styly i barvy
a vytvářím různé
stylistické ostrůvky.
V mých očích
neexistuje dobré ani
špatné pojetí.
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laskavá minulost V jídelně dominuje
styl vintage. Ať už se to týká stolu a židlí,
malovaného porcelánu či starožitných příborů.
pestrá sbírka Mix 50. let a současnosti,
starožitností i moderního nábytku doplňují osobní
předměty, fotografie z cest i dětské obrázky.

pro všechny členy mé rodiny,
pro každého z nich něco
znamenají. Tyto předměty
jsou naše, ochočili jsme si je
a zvykli si na ně. Disciplína
skandinávských interiérů je
nám cizí – raději je zaplňujeme
předměty s duší,“ vypráví o svém
přístupu k zařizování Elise.

Náklonnost k barvám
Podle Elise jsou barvy
synonymem života. Byt bez
barev si prý snad ani nedokáže
představit. „Barvy mají stejně
jako slova schopnost vyprávět,
jejich prostřednictvím můžeme
sdílet pocity. Mně osobně skýtají
možnost, jak vyjadřovat své
emoce a vůbec sebe samu,“
myslí si kreativní majitelka.
Stěny jejího domova jsou bílé
jako malířské plátno. Nositeli
barev jsou především různé
doplňky, ale také zařízení či
nábytek. „Stejně jako v galerii
barvou opatřím to, co chci v bytě
zdůraznit,“ doplňuje Elise, která
má ke každému předmětu
Náš útulný byt
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moci se nadechnout Příjemně
a vzdušně působí Elisina ložnice. S bílou tu
kombinuje jemnější barvy a vzory.
neustálá změna Komoda v ložnici
zdobená nápaditými doplňky je momentálně
modrá. To prý se však může brzy změnit.

v bytě velmi osobní vztah.
Obzvláště blízká je jí komoda
stojící v ložnici. Momentálně
je modrá, ale to se může brzy
změnit, protože barva záleží
na jejích aktuálních potřebách
a inspiracích.

Rady pro zařizování

Text a foto Westwing Home & Living, připravila redakce

Elise rozhodně neuznává
diktát jediného stylu. Věří,
že stejně jako barvy je třeba
míchat i styly. „Neuměla bych
se omezit na jeden směr – to
by pro mne znamenalo vzdát
se kreativity. Ráda svévolně
měním styly i barvy a vytvářím
různé stylistické ostrůvky.
V mých očích neexistuje dobré
ani špatné pojetí,“ uzavírá
odbornice na styl. Elisina zásada
číslo jedna je tak jasná: zařízení
a doplňky mají být odrazem
osobnosti majitele bytu, ať se to
ostatním líbí, nebo ne. n
Náš útulný byt

12-17_NUB02_nasteva.indd 17

17

04.01.18 11:49

