BÝVANIE

Efektivita: zariadenie kuchyne sleduje prevádzkovú prax
mladej rodiny. Línia pozd ž jednej steny aj absencia horných
skriniek dáva výsledku sú asnú iskru.
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V znamení
reštartu

Spojenie citlivého prístupu k minulosti a prílevu
inven ných nápadov zav šilo renováciu starého meštianskeho
domu z 19. storo ia výsledkom, ktorý dôsledne
zodpovedá prívlastku «znamenitý».
Text: Hanna Stoelben; Foto a produkcia: Anne-Catherine Scoffoni
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Napodob ovanie: architekta zachovala dekoratívne
dlaždice v predsieni, a navyše z nich odvodila celkovú
farebnos domu.

Šachovnica: prísna ierno-biela farebnos vo vä šej
kúpe ni pôsobí moderne i klasicky zárove .

Nátery: na poh ad jednoduchá farebná paleta
priestorov prízemia je výsledkom zd havého postupu,
pri ktorom architektka h adala tú správnu
tónovú harmóniu.

Vzácnos : historizujúce kozubové telesá
zohrávajú úlohu interiérovej dominanty
vo viacerých miestnostiach domu.
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Z minulosti: pôvodné schodisko tvorí komunika nú chrbticu
domu – je umiestnené v postrannej chodbe presne tak, ako bývalo
v meštianskych domoch tohto regiónu zvykom.

anské novoro né predsavzatie
mladého francúzskeho páru Jeromine a Thomasa malo rezolútny
náboj. Rozhodli sa pre nový za iatok a opustili Paríž, aby našli nový
domov v prístavnom meste Bordeaux. Cie om tejto
zásadnej zmeny bolo zlepšenie kvality života – zvláš
o sa týka priestrannosti a pohodlia domácnosti. Rodi ia s dvoma de mi, dvoji kami Adéle a Naïou, pobalili všetok majetok a zamierili na juhozápad. «V Paríži sme žili vo ve mi malom byte. Snívali sme o vä šej
výmere, o priestore, ktorý by zdôraz oval otvorenos
a vzdušnos . Váhali sme, i sa pres ahova do Lyonu,
no nakoniec sme našli túto nádhernú stavbu v Bordeaux. Okamžite sme vedeli, že jej kúpu nebudeme
nikdy utova ,» spomína Thomas. Do nehnute nosti v srdci historického mesta sa zamilovali na prvý poh ad. Bola postavená v roku 1890, a preto zvádza autentickou «starožitnou» atmosférou s množstvom
pôvodných detailov. Jeromine s Thomasom však nie
sú žiadni staromilci: pokúsili sa vdýchnu «starožitnosti» nový život.

L

Pre najmilších: mäkší a prítulnejší výraz
detskej izby dokres ujú hra ky.

Dirigent nápadov
Aby sa ich myšlienky rozvinuli do zmysluplnej
akcie, najali si miestnu talentovanú architektku
Ninou Etienne. V rámci ateliéru Fusion D, ktorý pred pár rokmi spoluzaložila, ponúka jedine né nápady prispôsobené životnému štýlu svojich
klientov. «Vo svojej práci sa pasujem s každodennou výzvou, ako nájs rovnováhu medzi architektonickým ‹obalom› a jeho dekoráciou. Mojím
úsilím je vždy navrhnú originálny domov, ktorý bude dôstojne reprezentova vlastných obyvate ov,» vysvet uje svoju pracovnú metódu Ninou.
Ke noví majitelia kúpili nehnute nos , dalo sa
v nej býva , no bola zna ne opotrebovaná. Celková rekonštrukcia bola nevyhnutná. Predstavy
architektky, Thomasa i Jeromine sa v následnom
uvažovaní rozvinuli do ráznejších zmien. V snahe
dosta o najviac denného svetla do každej miestnosti povymýš ali nové priestorové usporiadanie
podlaží. Samozrejme tak, aby o najviac zachovali
pôvodné – mimoriadne úbezné prvky. Výsledná

História: zdržanlivou štukovou výzdobou
i obkladom stien sa interiér rodinného domu
priznáva k úctyhodnému veku.
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Zúženie: architektka vyplnila priestor po stranách
kozuba v spálni dvoma vstavanými šatníkmi.

zmena izbám pristane – rozjasnila ich a zvýraznila nenútenú priate skú atmosféru.
Dvanás nedie
Manželský pár zahrnul architektku jasne sformulovanými požiadavkami a predstavami. Na druhej strane jej však nechal úplne vo nú ruku, aby mohla slobodne rozvinú svoju invenciu a tvorivos . «Najskôr
sme poriadne prebrali všetko, o chcú. Jeromine mala
predstavu o širších miestnostiach – najmä v prízemí.
Túžili po plne vybavenej, maximálne ú elnej kuchyni. Poprosili ma aj o dopl ujúcu toaletu, alšiu kúpe u a ve ký rodi ovský šatník,» vysvet uje Ninou.
«Naš astie sa mi ahko podarilo naplni ich priestorové predstavy, a tak alšie rozhodovanie po as samotnej realizácie nechali celkom na m a. Užívala som si
hlavne dekoratívnu zložku tejto renovácie.» Celkové
práce, ktoré okrem úprav na prízemí a poschodí i obnove historickej fazóny zah ali aj zmenu záhradnej
fasády s ve kým hliníkovým oknom, trvali len tri mesiace. Prebehli až neoby ajne hladko.
Bozk na dobré ráno
Ústredným motívom práce Ninou Etienne a jej tímu
bola modernizácia domu so snahou zachova o naj-

Zátišie: roh obývacej izby obsadil miniatúrny, no šikovný pracovný kútik.
Architektka ho zvýraznila stoli kou s hravo pozošívaným alúnením.

viac z jeho histórie. «Metaforicky povedané – museli
sme prebudi spiacu krásku,» rozplýva sa architektka
nad autentickým pôvabom domu. «Chceli sme napríklad zachráni keramické dlaždice vo vstupe. Tie
nám poslúžili ako zdroj inšpirácie pre použitú paletu farieb,» dodáva. Nakoniec sa pri projekte uplatnili
celkovo tri farebné škály. «Nebojím sa miešania farieb.
Vždy si užívam ten proces, ke sa hrám s rozli nými odtie mi dovtedy, kým nenájdem správny akord.»
Výber farieb zohráva zásadnú úlohu v tom, ako architektka oživila pôvodné štukové prvky – rímsy a ornamenty na stenách. Nový náter získali dokonca aj dve
staré kozubové ohniská. Studené farby, ktoré boli použité v hlavnej obytnej zóne, majú upokojujúci charakter. Dvere, rímsy na soklíku stien i samotný kozub
pokrýva tmavšia farba diskrétnej tóniny, v kuchyni ju
strieda o osi živší odtie tyrkysovej.
Rodinné putá
Príjemná a prívetivá atmosféra je poznávacím znamením všetkých Ninouiných projektov. «V prvom
rade sa snažíme vytvori prostredie dokonalej pohody.
Chceme, aby na rodinu pôsobili dobré pocity. Netreba zdôraz ova , že v tomto prípade sa užívate mi stali aj malé dvoji ky. Preto musel by zvolený nábytok
i jeho usporiadanie maximálne bezpe né a praktické.
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Francúzsky šarm: kombinácia dekoratívnych dlaždíc
a vizuálne silného motívu dominantnej farby prispieva
k uhladenej elegancii kuchyne.

Výzvou teda bolo zosúladi princípy funk nosti s pôvodnou dekoratívnou estetikou domu,» dop a Ninou. V aka premysleným zásahom a citlivému vkusu
sa chatrná historická stavba zmenila na pohodlný domov prežiarený slne ným svitom. Obzvláš prepojená
obýva ka s jedál ou, ktorej dominuje drevená podlaha a striedmy nábytok, doslova láka Jeromine, Thomasa a ich dve dcéry, aby spolu strávili príjemné chvíle «kvalitného rodinného života».
Súlad formy a funkcie
Kým jedále s obývacou izbou prepájajú ve ké drevené dvere do spolo ného celku, kuchy a sa k nim
pripája o osi nenápadnejšie. Nie je celkom otvorená, takže si zachováva as súkromia. Architektka si
dovolila stvárni kuchynské prostredie o osi hravejšie
ako zvyšok prízemia. «Chcela som vytvori nie o celkom nezvy ajné – kuchy u s osviežujúcim a originálnym nábojom,» spomína Ninou. Množstvo hravých
prvkov, uvo nená práca s farbami a ornamentmi, no
rovnako aj spo ahlivé naplnenie úžitku dávajú tejto
kuchynskej scénografii príkladný zmysel. Aj v tomto prípade, rovnako ako v celom dome, sa architekt-

Každodenné nápady: architektka Ninou Etienne
ponúka jedine né nápady prispôsobené životnému štýlu
svojich klientov.

ka nechala vies vlastným inštinktom dekoratívneho
procesu, no zárove ostávala pevne spätá s výzvami
funk nosti.
Svedkovia dávnej minulosti
Schodisko zrekonštruovaného domu ostalo silnou
osobnos ou. Dominuje chodbe svojou uš achtilou
gráciou zvýraznenou novým tmavosivým náterom.
Ten sa výborne dop a s modrým tónom stien. Spolo ný farebný súzvuk upriamuje pozornos na štukovú výzdobu aj ornamentálnu balustrádu zábradlia.
Schodisko vedie na poschodie, kde sa nachádza pä
miestností. Rodi ovská spál a bola oproti pôvodnému stavu zmenšená, pretože ešte v starom parížskom
byte si Thomas s Jeromine uvedomili, že v spálni nepotrebujú ve korysé priestranstvá. Architektka teda
zúžila šírku spálne tým, že po stranách vybudovala
vstavané niky šatníkov. Novú predsadenú stenu využila aj ako záhlavie manželskej postele. «Integrovala som do nej no né stolíky a osvetlenia. Rímsa, ktorá
vymurovaním záhlavia vznikla, je ideálna na vystavovanie obrazov,» ukazuje Ninou na originálny sivomodrý prvok spálne.

Na polceste
Spolo ná detská izba dostala prednos pred dvoma separátnymi. Vzniklo tým miesto aj na samostatnú her u, ktorú od izbi ky s poste ami delí
sklenená prie ka a dvere. Na poschodí sú umiestnené ešte dve kúpe ne. Tá, ktorá prináleží rodiovskej spálni, je ve mi moderná. Charakterizuje ju silný grafický náboj kontrastnej ierno-bielej
farebnosti. Aj v tejto miestnosti siahla Ninou po
zasklenej prie ke – tentoraz z matnou výpl ou.
«Chcela som, aby sa i do druhej kúpe ne dostalo
denné svetlo,» dodáva.
«V dome by ste objavili ešte tretie podlažie, no
to stále aká na svoju rekonštrukciu,» uzatvára
svoj sprievod Ninou. «Nateraz je rodina dokonale spokojná s výsledkom prvej fázy renovácie,
no priestor pre sny, zmeny a nekone né možnosti interiérovej štylistiky tu ešte ostáva.» Mladá
rodina si do tých ias môže užíva nový domov.
V aka prívetivému charakteru, elegantnému, no
zárove i hravému interiérovému riešeniu získala vynikajúci impulz pre nový životný štart v malebnom Bordeaux.
—

