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Moderný folk
Na to, aby váš domov dýchal tradíciami, nepotrebujete nutne starú 
chalupu na dedine. Načerpajte inšpiráciu na dizajnové či pôvodné 

a s citom pretvorené kúsky nábytku vhodné i do mestského bytu.

Prakticky i veselo. S touto 
farebnou stoličkou sa budete cítiť 

príjemne i za písacím stolom. Plast, 
čierny kov a bukové nožičky, 83 × 46 × 

42 cm, výška sedenia 43 cm, 49,90 €, 
www.sashe.sk/Juliana.tvar

Ľudové motívy v súčasnom bývaní Denný priestor
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FOlklór nás spáJa
Ľudové tradície sú vďaka využitiu v móde i v umení stále živé aj dnes a čoraz viac sa nám 
ukazujú i v interiéri. Slovenskí umelci vo svojej tvorbe s radosťou využívajú pôvodné 
techniky či vzory. Tradičné ornamenty dokážu s citom pretaviť do súčasného dizajnu, 
ktorý často využíva prívlastky elegantný, industriálny či minimalistický. Aj moderný 
interiér oživí jeden menší či väčší solitér, ktorý upúta práve vďaka nápadným maľbám 
a netradičnému vzhľadu. Možno bývate v byte a práve premýšľate, čo urobiť so starou 
truhlicou po dedovi. Nemusíte sa jej vzdávať. Inšpirujte sa nápadmi, ako vytvoriť originál, 
ktorý sa stane ozdobou vášho príbytku. Oslovte umelcov, remeselníkov a zverte im ho do 
rúk. Alebo navštívte niektorý z workshopov a nechajte pracovať vlastnú fantáziu. No pozor, 
renovácia nábytku je nákazlivá a môže sa ľahko stať, že neostanete len pri jednom kuse... 

téma mesiaca

↑ Maľovaná truhlica je kópiou truhlice 
XIX. storočia z Rakúsko-Uhorska, smrekové 
drevo, 370 €, www.sashe.sk/TalkFolk

→ MiniMalistická lavička s odkazom 
na tradičné šnurovačky, aké poznáme 
z tradičných krojov. Na jej bočných stranách 
je dierovanie, takže si v nich môžete zapliesť 
šnúrku, motúz či stuhu podľa ľubovôle. Dub, 
550 €, www.stonoha.sk

↑ vlastnýMi rukaMi. S farbami 
ChalkPaint a šablónami od Annie Sloan to 
hravo zvládnete. A ak si na redizajn nábytku 
netrúfate, vyskúšajte to pod dozorom. 
Kreatívne kurzy s profesionálnym vedením 
zamerané na redizajn nábytku ponúka 
www.navidieku.sk.

staršiu koMoDu vám rady ošetria, 
premaľujú a vyzdobia šikovné ženy 

Hanka a Macka. Alebo si u nich môžete 
zakúpiť všetky potrebné nástroje, farby 
a šablóny a skúsiť to sami. Inšpirujte sa 

na www.tvorivysvet.sk.

→ šikovná 
taburetka 
od Lava Ludica 
rozveselí každý 
smutný kút v byte. 
Ručne vyrezaná, 
obrúsená, 
vyleštená a 
namaľovaná,  
topoľ, 86,52 €,  
www.bonami.sk
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