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ZosilĀujúca sila ticha: biela farba je obüúbeným interiérovým 
prvkom autorky. Do dialógu medzi rozmanitými prvkami vná-
ša dôležité «ticho» êi «stíšenie», ktoré umocĀuje poetiku óalších 
prvkov – medi, dubového dreva êi kože v zemitej textúre.
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Meó 
ako korenie dizajnu

Meó okorenila dizajn tohto domu tým správnym 
spôsobom. Nájdete ju v celom dome na detailoch 
êi doplnkoch. Pôsobí ako balzam na dušu, keó 

k nám hovorí svojou prírodnou reêou. 
Text: Dana Brixová; Foto: Mauricio Fuertes (s láskavým dovolením v2com)

B Ý V A N I E
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Symfonický orchester dizajnu: architektke Susanne Cots 
sa podarilo vyvážiČ citlivú symbiózu materiálov, textúr 
a zemitých farieb. V ich vzájomných harmóniách pramení 
«vizuálne pohodlie» a precízna «symfónia emoêného blaha».
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SUSANNA COTS, ARCHITEKTKA: «Skôr, než sme zaêali na návrhu 
domu pracovaČ, už sme vedeli, že jeho dizajn musí len dopúĀaČ to, 
êo už v Āom bolo hodnotné - úžasné prírodné svetlo.»
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aše zmysly vnímajú v tomto 
priestore textúru a farbu êisté-
ho kovu, ktorý sa stal prvým 
üudstvu známym kovom, na-
miešanú v dokonalej jedno-

te s minimalistickým priestorom, ktorý zostáva 
funkêný a êistý zároveĀ. Symbióza medzi mate-
riálmi, textúrami a zemitými farbami prebúdza 
vizuálny dojem, ktorý vytvára vzácnu emocio-
nálnu pohodu.

Dizajn ako šperk

Jemná farba medi sa objavuje v celom interiéri, 
na armatúrach, svietidlách, stoliêkách, nohách 
stolov, zrkadlách, schodisku, ale aj na zárub-
niach a iných prvkoch. DopúĀa minimalistickú 
bielu a okrovú a pridáva neprehliadnuteünú prí-
chuČ, akcent prírodnej krásy ušüachtilého mate-
riálu. K tomu architekti doplnili prírodné üano-
vé textúry êi drevo. Paleta farieb a materiálov 
je však minimalistická, no medené detaily pri-

Čahujú pozornosČ a celý priestor doslova rozžia-
rujú. Pôsobia ako šperk na odeve – hoci ho nie 
je veüa, žiari.

PevnosČ dreva

V miestnostiach na hornom poschodí vidí-
me celistvosČ duba, drevo sa uplatĀuje nielen 
na podlahách, ale aj na stenách, nechýba kozub 
a medené detaily rovnako ako na prízemí domu. 
Všetko tu slúži jedinému cieüu – pohodliu a reš-
pektovaniu rytmu rodiny. DôležitosČ zohráva 
aj význam svetla: «Cítili sme, že v tomto dome 
by interiérový dizajn mal iba dopúĀaČ to, êo už 
v Āom bolo: má úžasné prirodzené svetlo. Otvo-
rili sme ho, aby sme prepojili a zjednotili inte-
riér s exteriérom, a umožnili tak vnímaČ okolie 
v každom roênom období,» vysvetüuje svoj zá-
mer autorka projektu Suzanne Cots.

Dizajnérka hovorí o svojej tvorbe a o tom, êo 
má pre Āu pri navrhovaní interiéru najväêší vý-

N

Na poschodí: dve plne vybavené spálĀové «suity» vynikajú 
rozüahlým priestorom s veükými posteüami, svetlými stenami, 
kozubom a malým toaletným stolíkom, na ktorom sa opakujú 
rovnaké medené detaily ako na spodnom podlaží.
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SUSANNE COTS
ARCHITEKTKA

Architektka a dizajnérka Susanna Cots už viac ako 
20 rokov navrhuje priestory s ambíciou vytváraČ rov-
nováhu a vizuálny komfort. Má osobitný prístup 
k osvetleniu. Ateliér založila v roku 2001 v Kata-
lánsku, v roku 2014 otvorila druhé štúdio v Hong-
kongu. Jej dizajnérska práca je êasto ocenená prestíž-
nymi medzinárodnými cenami. susannacots.com

znam: «Interiérový dizajn je koncept a emócia, 
koncept a nálada, dizajn je úprimný a pútavý, 
bez klišé a ozdôb. éasto pracujeme na tom, aby 
sme vytvorili êistý a nadêasový priestor,» pre-
zrádza. «Svetlo je hlavným neviditeüným prv-
kom, ktorý môže viesČ naše emócie. Nehovo-
rím o predmetoch, ale o podvedomí, vnemoch, 
ktoré vám dávajú pocit pohodlia alebo útoêis-
ka. Takže aké sú küúêové faktory? Usporiada-
nie bez ostrých hrán, ktoré je príjemné a poho-
dlné na pohyb a dotyk, svetlo je, samozrejme, 
óalším faktorom. Vône, ktoré samy osebe ne-
dokážu zmeniČ našu náladu, ale môžu nás ute-
šiČ, vyvolaČ spomienku a pocit, ako je naprí-
klad spomienka na vôĀu môjho starého otca... 
A nakoniec hüadáme blaho, ktoré môže pochá-
dzaČ z tých najobyêajnejších vecí. Pre mĀa je to 
byČ doma a zapáliČ si oheĀ v kozube... Pracuje-
me s  najlepšími prírodnými materiálmi, ako sú 
drevo, koža a látka, ktoré nám dávajú silný po-
cit pohody,» dodáva Susanne Cots. —
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