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Vybrať si príjemnú lokalitu, 
vymedziť bývanie stenami 
a zariadiť ho nábytkom – to všetko 
je málo, ak nepozvete do interiéru 
psyché. Dôležité je totiž, 
aby jednotlivé prvky medzi sebou 
komunikovali, dávali priestoru 
charakter a atmosféru. Zhmotniť 
majiteľovu dušu a nekonvenčným 
spôsobom vystihnúť genius loci 
čarovného mediteránneho ostrova 
sa podarilo mladému dizajnérskemu 
štúdiu z Madridu.
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Drobná dedinka Son Servera, ležiaca 
na úpätí pohoria Puig de sa Font, je 
malým letoviskom na severovýcho-

de známeho baleárskeho ostrova Malorka. Od hlavného mesta 
Palma je vzdialená len šesťdesiat kilometrov. Jej idylku dokres-
ľujú doružova sfarbené zátoky, biele piesočnaté pláže i tyrkyso-
vo modré vlny. Hoci pozostatky ľudských osídlení nás zavedú 
až do prehistorického obdobia, zachovalé sú tu najmä stredo-
veké stavby. Ešte aj samotný názov dediny je údajne odvodený 
od mena zámožnej katalánskej rodiny Cerverovcov, ktorá celú 
oblasť získala do správy od kráľa Jakuba I. Aragonského.

Uprostred kuchyne sa vyníma blok kuchynského ostrova 

OCO od firmy Vaselli, zhotovený z kameňa Pietra da 

Torre. Jeho názov, ktorý v preklade značí „vežový 

kameň“, vraj pramení z toho, že sa používal na väčšine 

budov v talianskom meste Siena.
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Architektúra dôb minulých sa stala významnou inšpiráciou aj pri tvorbe a za-
riaďovaní interiéru domu Casa M21, ktoré si pod svoje ochranné krídla zobralo 
štúdio PUNTOFILIPINO. Patrí k jednej z mála firiem, ktorým sa darí hravým 
spôsobom skombinovať estetiku so zážitkovým dizajnom. Aj na tomto projek-
te úspešne rozvíja kľúčové motívy svojho návrhu, a to materiály, textúry a fa-
rebnosť. Dom s výnimočným geniom loci vás však uchváti najmä eleganciou 
a neošúchaným pohľadom na moderný mediteránny dizajn, ktorý mu vdýchol 
architektonický tím na čele s talentovanou Gemou Gutiérrez. 

Dom je zasadený do svahu, vďaka čomu si užíva panoramatické výhľady na diaľa-
vy Stredozemného mora i „choreografiu“ trajektov a výletných lodí, plávajúcich 
pomedzi jednotlivé ostrovy, prezývané aj Gimnesias. V diaľke sa pre zmenu čr-
tajú pásy divokých lúčnych porastov, ktoré v interiéri strategicky „rámuje“ séria 
okenných otvorov. Dizajnéri sa usilovali vytvoriť intímne prepojenie interiéru 
s okolitou krajinou a všadeprítomnou „ľudovou“ zástavbou. Výsledkom je objekt, 
ktorý si z hľadiska hmoty a voľby materiálov berie inšpiráciu z lokálnych domov 
ostrovných predkov, z pohľadu dizajnu však prenecháva slovo modernej archi-
tektúre. Priame línie kompaktnej kubistickej hmoty zjemňujú zemité textúry 
a zbierka starostlivo vybraných dizajnových objektov, starožitných nábytkových 
kúskov či originálnych umeleckých diel. Minimalistickému interiéru dávajú ele-
gantný nádych, ale aj príjemnú a hrejivú domácku atmosféru, v ktorej sa snúbi 
typická malorská pohostinnosť a umenie nenápadnej sofistikovanosti.

Pred dizajnérmi stáli dve výzvy: Vytvoriť dom, ktorý dokonale zapadne do okoli-
tej krajinnej scenérie, a zároveň zachovať veľkosť pôvodnej zástavby. Interiérový 
dizajn, založený na palete prírodných materiálov a zemitých farieb, sa hrá s kon-
ceptom autentickosti, komfortu a jednoduchosti, usilujúc sa vytvoriť analógiu 
medzi interiérom a krásou okolitej krajiny. Surovosť betónu a terakotovú kera-
miku Marazzi, ktorá pokrýva steny tohto domova, perfektne dopĺňajú benátske 
žalúzie z dreva, lemujúce okenné otvory – akýsi periférny pás celého interiéru. 
Textúry prírodných materiálov obohacujú povrchy z prírodného kameňa doplne-
né modrými obkladmi, mosadznými prvkami, kožou či jaspisom, ktorý sa vyní-
ma na závesných svietidlách. Zatiaľ čo akcenty tmavomodrej farby, pokrývajúce 
niektoré časti stien od podlahy až po strop, predstavujú odklon od zdržanlivej 
palety tónov, drevené policové systémy z orechovca interiér zušľachťujú a dávajú 
mu punc remeselného majstrovstva. 

Paleta tónov je skôr zemitá, takmer monochromatická, 

s jemným nádychom modrých odtieňov, ktoré sa vynímajú 

na obklade z keramických lícových tehál.

20
0



_LIFESTYLE_REPORT

Minimalistický dizajn podčiarkuje strohé zastúpenie dekorácií a okrasných prv-
kov, interiér je zariadený prevažne súčasnými kúskami, najmä od firiem Appara-
tus, Gessi, Living Divani, Alinea, Alivar a Vaselli. Do tejto spoločnosti však hravo 
zapadajú aj ikonické doplnky, ako napríklad samostatne stojaca lampa Siam 
značky Sicis či klasické kreslo Tessa od spoločnosti Flexform. Výber samotných 

sedacích prvkov vzdáva hold remeselnému dedičstvu ostrova. Zmes zvolených 
prírodných materiálov pretkávaná textúrami prehlbuje celkový dialóg samotné-
ho domu s jeho prirodzeným prostredím a vnáša doň rozmer trvácnosti a hlbokej 
ľudskosti.  

Druhú spálňu zdobí výrazná nástenná 

tapeta Luxury od Inkiostro Bianco 

v jemných modrých odtieňoch, 

zatiaľ čo dominantou obývacej izby 

je veľkoplošný policový systém 

vytvorený na mieru.
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Vnímajte túto jeseň všetkými zmyslami. 
Obklopte sa nábytkom a doplnkami príjemnými na pohľad 
aj na dotyk a doprajte si aj relaxačnú voňavú bodku 
v podobe difúzorov alebo sviečok 
s neodolateľnou arómou.

1. Biela porcelánová váza Squall prepájajúca moderný dizajn s nestálosťou prírody, dizajn Cédric Ragot, vyrába Rosenthal, predáva 
Potten&Pannen – Staněk v NC Central, Bratislava 2. Obliečka na vankúš White Marble z morušového hodvábu so špeciálnou úpravou pre 
vysoký lesk, www.dreamlove.sk 3. Jemný vegánsky čistiaci gél na ruky a telo s vôňou zázvoru a pomaranča, 100 % prírodné zloženie bez 
sulfátov, 500 ml, thegreentheory.cz 4. Relaxačná sviečka z kolekcie Hammam s vôňou eukalyptu a jazmínu, repkový vosk v unikátnom dizajne 
z rebrovaného skla, 290 g, rituals-cosmetics.sk 5. Difúzor Vesper Glow so sladkými tónmi vanilky, vôňou cédra a santalového dreva 
v kontraste s divokou feferónkou, 250 ml, www.meadows.cz 6. Kreslo Tessa z dubového dreva s úpletovou opierkou a sedákom, dizajn Antonio 
Citterio, vyrába Flexform 7. Súprava dvoch trojuholníkových konferenčných stolíkov Fulham Coffee Table z dubového dreva v úprave mokka, 
vyrába Sweetpea&Willow 8. Elegantná voľne stojaca vaňa DELONIX z bieleho liateho mramoru, 309L, predáva Polysan, www.polysan.cz/sk
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_štruktúry
Farby,

& vône

Policiam z orechovca síce vládnu strohé 

priamočiare línie, zaujmú vás však aj svojím 

pozadím, ktoré vytvára mozaika lícových tehál 

v modrozelených tónoch.
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