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Farebný vidiek
v Normandii
Annie Sloan pochádza z Veľkej Británie a odjakživa
túžila po dome na francúzskom vidieku. Kúpou starého
farmárskeho domu si nielenže splnila dávny sen, ale
vďaka svojej vášni pre farby a maľovanie z neho
vytvorila skutočne magický priestor.

„Parádna izba“.
V období okolo 18. storočia
si majetnejšie vrstvy
roľníkov a farmárov stavali
domy s dvomi izbami,
pričom na každodenné
bývanie sa používala
len zadná. Predná izba
bola bohato vyzdobená
a mala predovšetkým
reprezentatívnu funkciu.
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na návšteve
farmársky dom
dispozícia 7 + kk
lokalita Normandia, Francúzsko

Stoličky v štýle
vidieckeho nábytku sú
namaľované zmesou
odtieňov modrej
a neutrálnych farieb,
a tak svojou farebnosťou
a vzhľadom oživujú úzky
jedálenský stôl.

mojdom.sk
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Farma na konci sveta
Dlhý a úzky vidiecky dom Annie Sloanovej má
svoju históriu a tradíciu. Postavili ho v 18. storočí
ako roľnícke obydlie pre ľudí a chovné zvieratá.
Keďže kuchyňa v tom čase fungovala aj ako vstupný
priestor, dom mal v podstate iba jednu centrálnu
miestnosť s menšou oddelenou izbou (tá sa v súčasnosti využíva ako jedáleň). Povala, ktorú predtým
obývali sliepky, je teraz plnohodnotným horným
podlažím, na ktorom sú ďalšie izby. Dom objavil
Annin manžel David koncom 80. rokov 20. storočia.
Annie okamžite oslovili jeho jednoduché línie a najmä, ako sama vraví, „jeho umiestnenie v rozľahlej
krajine – akoby stál na konci sveta“.
Annie Sloan sa profesionálne venuje dekorovaniu
a práci s farbami. Za sebou má už takmer 30 rokov
praxe pri premenách nábytku a navrhovaní farieb
a farebných kombinácií do interiérov. Dom v Normandii bol ako stvorený na uskutočnenie všetkých
jej tajných túžob a predstáv o vidieckom bývaní.
Dlhé letné prázdniny trávila Annie zoškrabávaním
pôvodných farieb a miešaním nových odtieňov
na podlahy, steny i nábytok. Pomaly, no s láskou
vytvárala druhý domov, ktorý sa stal predovšetkým
skvelým prostredím na detské hry jej troch malých
synov. Letný dom pri francúzskom pobreží je stále
obľúbeným rodinným sídlom. Aj teraz, keď sú už
synovia tridsiatnici, ho stále radi navštevujú aj so
svojimi vlastnými rodinami.

Túžba bývať vo
Francúzsku rástla v srdci
majiteľky odjakživa. Dom
s rustikálnym nádychom
a blízkosť mora sú jej
zhmotneným snom.
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Navonok úzky
a nenápadný
ošarpaný dom Annie
upútal už na prvý
pohľad.

na návšteve

„Náš dom v Oxforde mal
iba malú záhradu. Chceli
sme dať našim trom synom
väčší priestor, v ktorom by
mohli nerušene zažívať všetky
chlapčenské dobrodružstvá.”
Annie Sloan, majiteľka

Normandské
vstupné dvere
ukrývajú interiér
plný farieb
a dekorácií.

mojdom.sk
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Starožitné
lustre v dome
kontrastujú
s objemnými
trámami na
strope.

Vstupný priestor
pokrytý vápencovou
dlažbou a zariadený
starým vyblednutým
ponkom (stolársky
pracovný stôl)
vytvára pocit tepla.
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Jedna miestnosť
Predsieň, kuchyňu
a obývačku dokázala
Annie vďaka použitým
farbám a zariadeniu
príjemne skĺbiť do
jedného otvoreného
priestoru.

na návšteve

Portál veľkého
kozuba zdobí krajinka,
ktorú Annie namaľovala
sama, v odtieňoch zelenej
a modrej. Textílie na
kreslách i predložka na zemi
pred kozubom sú takisto
zafarbené a dotvorené
rukami majiteľky.

mojdom.sk
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Vzor na vyblednutej
stene vytvára jemne
pôsobiace pozadie pre
biely porcelán a zbierku
dekoratívneho skla – fliaš
so zabrúsenou zátkou.

„Spočiatku sme
si krásu tradičnej
,parádnej izby‘ vôbec
neuvedomovali, až
kým nás nepozvali
na veľkonočný obed
susedia, ktorí bývali
v podobnom dome!“
Annie Sloan, majiteľka
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na návšteve
„Parádna izba“
Dom dostal novú podlahu vydláždenú vápencom so zabudovaným podlahovým vykurovaním, ktoré je zdrojom tepla
pre celý dom. „Pokúšala som sa natrieť pôvodný betón, no
neúspešne,“ spomína si Annie. Rokmi sa zmenili aj farby
na stenách – sú to najmä odtiene bielej, no na niektorých
miestach, ako napríklad vo vstupnom priestore, použila
majiteľka púdrovoružovú Antoinette Pink. „Chcela som, aby
ju svetlo prenikajúce cez vchodové dvere rozžiarilo na odtieň
zažltnutej sadry,“ vysvetľuje Annie. V jedálni sa usilovala
zachovať atmosféru tzv. parádnej izby. Steny ozdobila pomocou šablón, pričom použila niekoľko vrstiev sýtych farieb.
Vzájomne sa prekrývajúce vzory tak vytvorili efekt pripomínajúci textúru starej tapety. Dlhý jedálenský stôl bol pôvodne
súčasťou zariadenia istého laboratória v Anglicku. Annie
ho ošetrila a ozdobila namaľovaným motívom kvetinovej
girlandy. Doplnila ho stoličkami rozličných farieb tak, aby celá
zostava pôsobila sviežim a harmonickým dojmom. Schodisko z jedálne vedie na druhé podlažie, kde vznikli dve nové
spálne. V obidvoch je nová drevená podlaha jemne nasiaknutá
bielou farbou Old White, vďaka ktorej pôsobí osviežujúco, no
zároveň si zachováva drsný rustikálny štýl. V každej miestnosti sú na strope priznané trámy, avšak pôvodné steny zo slamy
a hliny nahradili novou, no hodnovernou verziou.

Farebné schodisko
vedie k zrenovovaným
spálňam v podkroví. Každý
schod namaľovala Annie
iným odtieňom, aby ho
rozžiarila.

Pôvabné zákutia
vytvorila majiteľka v celom
dome. Svojou malebnosťou
pútajú pozornosť a zároveň
definujú jednotlivé priestory.

Staré dvere zdobia
stenu a roleta za vaňou
imituje chýbajúce okno.

mojdom.sk
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pri kúpaní robí
domácim spoločnosť
Napoleonov
portrét vložený do
starožitného rámu.
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na návšteve
Pôvodne miesto pre
sliepky, teraz spálňa. Veľké
zrkadlá odrážajú nádherné
normandské svetlo do
každého tmavého kúta.

Na poschodí sú
dokopy štyri izby. Okrem
zrenovovaných dvoch spální
čakajú na dokončenie ešte
ďalšie dve. Práve k nim
vedie osobité schodisko
z jedálenského priestoru.

mojdom.sk
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KTO TU BÝVA
Annie Sloan, umelkyňa a výtvarníčka pochádzajúca
z Veľkej Británie. Pred viac ako 25 rokmi vytvorila
unikátnu farbu Chalk Paint™. Za posledné
desaťročia sa stala uznávanou odborníčkou na
dekoratívne nátery, farby a techniky. Napísala
viac ako 25 kníh o farbách, interiérovom dizajne
a technikách maľovania, z ktorých sa na celom svete
predalo viac ako 2 milióny kusov. Vedie kreatívne
kurzy a workshopy pre predajcov jej farieb.
www.anniesloan.sk

Annie vo svojom
ateliéri na prízemí.
Na renováciu tu
čaká ešte mnoho
zberateľských kúskov.
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na návšteve
Farby, hudba
a nekonečná inšpirácia
Ateliér si Annie vytvorila v miestnosti (hneď vedľa kúpeľne), ktorá v minulosti slúžila na spracovávanie mlieka. Tu
ošetruje a farbí nábytok i doplnky, no tiež uchováva svoje
poklady, ako sú staré francúzske plagáty a drevené hračky.
Miestnosť je plná fotografií, vzoriek látok, textílií pripravených na potlač a starých stoličiek čakajúcich na renováciu.
Inšpiráciu vraj vidí všade, dokonca i v samotnom ateliéri.
„Rada trávim čas osamote tvorením, maľovaním a počúvaním obľúbených skladieb. Pokiaľ práve nie som na prechádzke pri mori, nájdete ma v ateliéri. Trávim tu naozaj
veľa času,“ vraví Annie.

„Vždy verte svojej vlastnej intuícii
a nenechajte sa odradiť prvotnými
neúspechmi. Nik nerozumie vašim
predstavám lepšie ako vy sami.“
Annie Sloan, majiteľka a dizajnérka

Nábytok, ktorý
majiteľka vlastnoručne
namaľovala
a dekorovala farbami,
vytvára v podkrovných
izbách osobitú
atmosféru. Ručne
zafarbené sú aj všetky
závesy na oknách.

Inšpirácia je podľa
Annie Sloanovej všade
okolo nás. Dôležité je veriť
vlastnej intuícii a čo je
hlavné – nebáť sa farieb.

mojdom.sk
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na návšteve

Nostalgia
v každom kúte –
staré fotografie a obrazy
pripomínajú zašlé časy,
všadeprítomné živé
kvety, naopak, svieži
prítomný okamih.

Katkin
pohľad

Farby, štruktúry,
materiály
Vidiecky dom zachováva viaceré pôvodné prvky, čím
udržiava tradície tohto kraja stále živé. Nenápadné bledé
farby prechádzajú iba na niektorých miestach do výrazných
odtieňov. Zaujímavú kombináciu vytvárajú pôvodné surové
trámy v kombinácii so starožitnými. Rustikálny nábytok pôsobí
nenútene a pohodlne. Odvážne kombinácie farieb a citlivá
renovácia stien i podláh vytvorili zo starého farmárskeho
domu malebné vidiecke sídlo.
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Myslím si, že toto je dom, ktorý úplne vystihuje
Annie Sloanovú. Veď ako inak by mal vyzerať dom
niekoho, kto sa celý život venuje maľovaniu a dekoratívnym úpravám nábytku? Annie do každého kúta,
do každej miestnosti vdýchla kúsok seba. Páči sa mi, že
zachovala pôvodný ráz farmárskeho domu. Netypicky
a odvážne skĺbila predsieň, kuchyňu i obývačku do jednej
miestnosti, ako to bolo zvykom v minulosti, pričom dokonca
zachovala i „parádnu izbu“. To už dnes vidíme len zriedka
i u nás na Slovensku. Napriek rustikálnym prvkom (ktoré inak
veľmi neobľubujem, ak ich je v interiéri príliš veľa) pôsobí na
mňa celý interiér pohostinne a pohodlne. Obdivujem Annie
za to, ako odvážne používa farby, k pôvodným prvkom
pridáva svoj vlastný rukopis. Myslím si, že množstvom
vlastnoručne premaľovaných stien, podláh, textílií
i nábytku tento dom len ťažko nájde konkurenciu. Farmársky dom je podľa mňa nielen
malebným prázdninovým zákutím,
ale i skutočným farebným
skvostom.

