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Eklektická 
krajina  

zázrakov 

Čo vystihuje  
byt najlepšie? 
Eklektizmus  

zmiešaný s vintage  
a modernými 
prvkami.
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Zebrí vzor, prachovky z peria, 
nadrozmerné kimoná, čierny strop  

a uprostred toho všetkého...  
Laura Karasinski. 

Eklektická 
krajina  

zázrakov 
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Obraz na stene ladený  
v modrých farbách spolu  
so závesným svietidlom 
perfektne ladia k podlahe 
a vytvárajú v miestnosti 

dokonalú symbiózu.
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Zápalky gigantických rozmerov sú originálnym doplnkom, 
ktorý vnáša do bytu príval sviežej energie.

V tomto zaujímavom byte natrafíte aj na maľované skrine 
a stoličky, ktoré si majiteľka priniesla z bazára.
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Toto zázračné dieťa viedenskej umeleckej scény a členka prestížneho 
rebríčka Forbes 30 pod 30 v jednej osobe si razí cestu nevšednosti. 

Chcete dôkaz? Každý roh, každé zákutie, každá miestnosť jej 
viedenského bytu je originálom, po okraj naplneným suvenírmi, 
pripomienkami na pracovné projekty a vecami, ktoré vyzerajú tak 
neobyčajne obyčajne (všimli ste si gigantické zápalky v predsieni?!), že 
sa ich skrátka nemôžete nabažiť. Otvorila dvere návšteve z Westwingu 
a pozvala nás do krajiny zázrakov, kde sa zázraky dejú na počkanie.
Majiteľka a umelecká riaditeľka ateliéru Karasinski si na nudu príliš 
nepotrpí ani u seba doma, ani vo svojej práci. Také zvučné mená ako 
Campari či preslávené viedenské podniky Motto a Zum schwarzen 
Kameel jej to ani nedovolia.
Bola snáď múza k mladej Rakúšanke štedrejšia ako k ostatným? „Vôbec 
nie. Stačí len chodiť s očami otvorenými dokorán a všímať si na svete 
maličkosti,“ prezrádza Laura pôvod svojej inšpirácie. Hoci jej srdce 
patrí rakúskej metropole, za novými nápadmi rada vyráža aj za hranice. 
Odrazom cestovateľskej vášne je jej interiér – vzrušujúci, prekvapivý, 
výnimočný a plný predmetov zo všetkých kútov sveta. 
Prvky luxusu aj striedmej jednoduchosti, vintage nábytok a dizajnové 
výstrelky tu dokonale vystihujú vzburu proti všedným konvenciám 
a zaškatuľkovaným interiérovým štýlom. Kombináciu zdanlivo 
nezlučiteľného vystihujú dve slová – eklektický štýl. Bol doslova 
stvorený pre rozličné druhy nábytku a doplnkov. Laura ho vo svojom 
príbytku použila s takou ľahkosťou, že keď sa s ňou a jej interiérom 
lúčite, zmocní sa vás pocit, že prichádzate o niečo skvelé.



Byt našiel 
útočisko pre 

mnohé doplnky 
z rôznych 

štýlov. Okrem 
starožitností tu 

objavíte aj viaceré 
dizajnové kúsky, 

ktoré sa vzájomne 
skvelo dopĺňajú. 
Veľkoformátová 

fotografia lesa 
zasa prináša akýsi 

pokoj do tohto 
víru divokých 

dekorácií.
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33

nanákupepripravila Michaela Donauerová
foto Westwing, archív firiem

Nalaďte sa...
Knižnica v obývačke je vždy 

správna voľba. V tomto 
prípade siaha až po strop 

a okrem obľúbených 
knižiek sa v nej pýšia aj 
dekoratívne písmená, 

ktoré tvoria majiteľkino 
priezvisko. Čo všetko by ste 

do nej umiestnili vy?

Obraz sømcasa Zebra, 40 × 60 cm, 
43 €, www.bonami.sk

DekOratívne papierOvé 
pOmpóny blush flower, 

súprava 3 ks, 18,33 €,  
www.bellarose.sk

kreslO Mailand,  
81 × 74 × 88 cm, 

189,90 €,  
www.westwing.sk

nástenná DekOrácia  
Zebra II, 26 × 39 × 33 cm, 78,90 €, 
www.westwing.sk

mOnstera  
v kvetináči,  
12,99 €, IKEA

Čierny mramOrOvý 
stôl so zlatým 

podstavcom, 89,99 €, 
Zara Home

vankúš Butterfly party,  
35 × 50 cm, 32,90 €, www.westwing.sk
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