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DIZAJNŽeny z netu Text/ foto: WESTWING

Iga Krefft
Ako býva

Iga Krefft, herečka a speváčka, známa svojím 
fanúšikom ako Ofélia, inšpiruje v každej 
oblasti: ako umelkyňa, majsterka v oblasti 
módy, a naposledy aj ako majiteľka krásneho 
bytu, zariadeného spoločne s Westwing.  
Na otázku, ako by opísala jeho štýl troma 
slovami, odpovedá: eklektický, útulný, 
jasný. My by sme pridali ďalšie tri – interiér 
s dušou!

Aký veľký je byt a koľko ma izieb?
Byt má takmer 90 metrov a má iba dve izby,  
takže je to atypické usporiadanie, ale to sa mi  
na ňom páči! Toľko priestoru umožňuje dýchať

Prečo si si vybrala práve tento byt a ako dlho  
v ňom bývaš?
Môj byt slúžil predtým ako kancelária. Úprimne, ako 
som doň vstúpila prvýkrát, hneď som sa zamilovala do 
jeho potenciálu. Aj keď bol surový a chladný, okamžite 
som vedela, že ho dokážem zariadiť tak, aby bol 
perfektný!

Doplní túto myšlienku: domov je pre mňa...
… bezpečným útočiskom.

Aké tri slová najlepšie vystihujú tvoj štýl?
Eklektický, útulný, jasný.

Čim si sa inspirovala pri zariaďovaní interiéru?
Som veľmi sentimentálna, takže cesta po mojom  
byte je cestou po rôznych fázach môjho života.  
Je v ňom veľa malých, pre mňa magických predmetov, 
ale pretože milujem poriadok, je pre mňa v priestore 
nesmierne dôležitá otázka dobrého usporiadania!

Tvoje obľúbené miesto doma je...?
Som hrdá na obývaciu izbu, pretože je to vlastne  
môj prvý byt, ktorý ma skutočnú obývačku.  
Prepája moju vášeň pre umenie, štýl Vintage,  
dizajn a pohodlie. Surová koža pohovky je dokonale 
vyvážená vlneným kobercom. Najviac času trávim 
na mojom plyšovom kresle Fluente, prikrytá dekou 
dovezenou z Bali. ››

55

Plyšová podnožka s kovovými nohami Fluente, 239 €, 
Westwing Collection

Plyšové kreslo  
s kovovými 

nohami 
Fluente,

469 €,
Westwing 
Collection
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Čo si myslíš, vďaka čomu interiér získava dušu?
Pre mňa je to miešanie Vintage štýlu s modernými a 
sentimentálnymi pamiatkami s praktickými vecami. 
To je môj spôsob, ako si osvojiť priestor. Rovnako veľký 
význam prikladám vôni. Už roky používam rovnaké tony 
vôní, vďaka ktorým mám niečo len pre seba, nech už 
žijem kdekoľvek.

Aký je najzvláštnejší predmet v tvojej domácnosti  
(aký príbeh sa za ním skrýva)?
Najzvláštnejším predmetom v mojom byte je obraz, 
ktorý namaľovala moja sestra, a skica od môjho priateľa. 
Dostala som ich od nich k narodeninám a sú pre mňa 
veľmi výnimočné. Takéto darčeky mám najradšej.

Prezradíš nám na koniec jeden zlatý tip na interiérový 
dizajn?
Hľadajte v nim poklady a dovoľte, aby bol pobyt vo 
vašom byte sviatkom pre vaše zmysly. Ak radi trávite čas 
sami doma, znamená to , že je všetko ako má byť! ■
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›› Bez akého predmetu si nedokážeš predstaviť  
svoj byt?
Rozhodne bez obrazov a fotografii na stenách. 
Dekorácie som vešala vždy, dokonca aj na miestach,  
kde som žila len chvíľu. Dekorácie robia priestor 
„mojim“ a vďaka nim sa v ňom cítim ako doma!

Máš nádhernú knižnicu.  
Môžeš nám o nej povedať viac?
V poslednej dobe sa snažím zbierať knihy s umením, 
fotografiami alebo životopisy obľúbených hudobných 
skupín, ale na policiach u mňa nájdete i klasiku, 
napríklad „Bratia Karamazovci“ alebo „Majster a 
Markéta“. Som fanúšikom Szczepana Twardocha, takže  
mám kompletnú zbierku jeho kníh. S najväčšou  
láskou čítam aj dvojzväzkové vydanie Shakespearových 
diel, ktoré som dostala od rodičov.

Si herečka a speváčka.  
Odráža tvoj byt tieto dve vášne? 
Rozhodne! Po celom byte mám rozmiestnený gramofón, 
vinyly, gitary a snívam o tom, že si z rodinného domu 
prinesiem klavír, na ktorom rada komponujem. Myslím 
si, že moja herecká vášeň sa odráža aj v mojej zbierke 
kníh a filmov.

Kovová stolová lampa 
Matilda, 47,99 €

Westwing Collection

Ľanová 
posteľná 
bielizeň  

s vypraným 
efektom 

Nature, 89 €,
Westwing 
Collection


