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Jarní sezonu zahajujeme
v belgickém loftu plném
východů slunce nad
zahradou, soch a vybavení
na míru. K Temži jsme si
zaletěli pro lekci z umělecké
historie do londýnské
rezidence manželů
Loweových, inspirovanou
hnutím Arts and Crafts.
Barevný svět vitráží vyvažuje
minimalismus bratislavského
bydlení fotografky Márie
Švarbové a dejvický
rodinný byt ve stylu urban
chic. Všechny však spojuje
podobná láska k designu
i jídlu. Tak s chutí do nich!

STYL / INTERIÉR

MÍT TAK
JEDNOU
BAZÉN
FOTO K ASIA GATKOWSK A
TEXT ELSBETH GRIEVINK, EVA SLUNEČKOVÁ

Objekt Skull a tři sochy hlav naz vané Curators
and Escorts pochází z dílny Hansova oblíbeného
Atelieru van Lieshout.
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může snadno ukápnout majonéza
nebo olivový olej, děti běhají se
zablácenýma nohama sem a tam,
a tak jsem to tu chtěl udělat ,dětemvzdorné‘. A bylo to jedině dobře,
protože ty litry vína, které omylem
skončily na podlaze, by mramoru moc
nesvědčily,“ směje se. Stejným způestává se často, že by Hans Lensvelt nechal
sobem Hans vybíral i umělecká díla.
někoho nahlédnout do svého venkovského
„Nemám rád, když je umění vystasídla v Belgii nedaleko města Breda u nizozemveno slunci, protože časem mění
ských hranic. Kromě rodiny sem se svou ženou
barvu a má to neblahý vliv i na povrch.
návštěvy zvou jen výjimečně. „Tady jsem
Z toho důvodu jsou všechny artefakty
hlavně s uměním a rodinou,“ říká Lesvelt, zaz hliníku, bronzu nebo polyesteru
kladatel stejnojmenné nábytkářské značky.
a mnohem více vydrží.“ A to platí také
Statek ze 17. století koupil už v roce 1997
pro nábytek. „Dobrý design je věčný.
na popud svých čtyř dětí. „Mým původním úmyslem bylo vybudovat
U mě doma většina prožívá svůj druhý
tady jenom bazén pro mé potomky, kteří by k němu mohli jezdit na kole.
život. Třeba červenou kuchyni kdysi
Bydleli jsme totiž nedaleko a na pozemku za domem by nám podobnou
vyrobil umělec a kamarád Joep van
Lieshout pro restauraci v sídle naší
realizaci město nikdy nedovolilo. Inspirovala mě k tomu náhodná náspolečnosti Lenvštěva rodiny mého kamaráda, který bydlel v soult v Bredě.
sedství a deset kilometrů od domova měl v Alpách
NEDÁM DOPUSTIT sPov ešesti
farmu. Přišlo mi to tehdy jako geniální nápad!“
letech jsme
usmívá se Hans. Původní plán byl takový, že zbytek
NA ČASNÁ RÁNA, interiér rekonstruobudov kvůli špatnému stavu nechá zatím tak, jak je.
vali a neměli pro
KDY SE Z JÍDELNY
„Statek jsem koupil od osmdesátiletého páru, který
vybavení už využití.
neměl sílu se o pozemek starat posledních 25 let
I když designérka
STÁVÁ IDEÁLNÍ
a toužil se vrátit do města. Podle toho to tam také
navrhla skvělou
POZOROVATELNA
kuchyni přímo
vypadalo. Jenže,“ vypráví Hans, „mou celoživotní
míru místu, dal
vášní je vytváření krásných věcí. Pokaždé, když jsem
VÝCHODU SLUNCE na
jsem přednost znotu byl, nedalo mi to spát. Neměl jsem ale čas, abych
vuvyužití této již
z toho sám vytvořil hezký prostor, přizval jsem si
proto interiérovou architektku Eline Strijkersovou a její projekt jsme
existující. Přestože je lehce naddimenzopak naplňovali krok za krokem.“ Poprvé na rekonstruované farmě
vaná s dvěma myčkami a ledničkami nebo
Hans v klidu přenocoval až v roce 2010.
množstvím úložných prostor, do interiéru
Nejdřív dokončili rozsáhlý obývací pokoj spojený s jídelnou v hlavní
perfektně zapadla. Vnímám ji na úrovni
budově, v níž jsou i kamna pro sychravé dny, a ruinu nakonec prouměleckého díla, téměř jako sochu, jen
měnili v pohodlné celoroční bydlení včetně venkovní vířivky a bazés praktickým přesahem. Od stejného autora mám také židle Shaker Chairs i vennu. V přiléhajících dvou stodolách jsou ustájení koně, své místo tu
našla i sbírka veteránů a skleník s venkovní terasou. Na radu archikovní pohovky Glyder, které se na farmě
tektky nechal hlavní zeď domu namířenou do zahrady prosklít, což
skvěle uplatnily,“ popisuje. „Když se u nás
do obývacího pokoje s kuchyní vneslo spoustu světla a energie.
sejde celá rodina – bratři, sestry, bratranPrávě tady dnes tráví Hans své chvíle úplně nejraději, ponořený
ci, sestřenice, partneři, expartneři a děti –,
do hliníkového křesla Rock Chair od předních nizozemských desigkaždá taková rodinná oslava končí ve vennérů Joba Smeetse a Nynke Tynagel ze Studia Job. Nedá dopustit
kovní vířivce, která pak praská ve švech.“
hlavně na časná rána, kdy se z jídelny stává ideální pozorovací
Právě vanou a bazénem to také všechno
místo pro východ slunce, které své paprsky pomalu prodírá mezi
začalo: „Když už mi v něm je příliš chladlisty stromů na přilehlé zahradě. I když je tato nemovitost jednou
no, zapálím ohniště, vodu ve venkovní
z mnoha, které v Nizozemsku a Belgii vlastní, právě tady je mu
vířivce nechám vyhřát na čtyřicet stupňů
nejlépe. „Statek má pro mě unikátní atmosféru možná i díky množa se skleničkou vína tam vydržím sedět celé
ství uměleckých děl, která tu jsou,“ přiznává.
hodiny. Jen škoda, že než jsem to tu vše
Vnitřní i venkovní podlahu nechali manželé pokrýt jednotnými
vybudoval, mé děti mezitím dospěly,“
betonovými dlaždicemi. „Bylo mi jasné, že v kuchyni na zem
usmívá se Hans.

NADČASOVÉ VYBAVENÍ, UMĚLECKÁ DÍLA,
RODINA U BAZÉNU A K TOMU SKLENIČKA
DOBRÉHO VÍNA. VÍC HANS LENSVELT A JEHO
ŽENA SWAN LIAN KWEE KE ŠTĚSTÍ
NEPOTŘEBUJÍ.

PŘEKLAD HEDVIKA SCHWARZOVÁ
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U kuchyně stojí
křeslo Laz y
Modernist
od Atelier van
Lieshout a židle
Bronze Age Lounge
Chair od Franka
Tjepkemi pro
Lensvelt. V pozadí
se nachází
zarámované dílo
Pieta Parise.
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V popředí je další umělecké dílo Joepa van
Lieshouta. Podle Hanse znázorňuje svět
umění, ve kterém umělec čeká na peníze
od majitele galerie, majitel galerie čeká
na peníze od ředitele muzea a ředitel
muzea čeká na peníze od státu.
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Bazén s venkovní vířivkou je
jedním z neoblíbenějších míst
na farmě. Pergolu si Lensvelt
postavil sám ze zbylých
ocelov ých konstrukcí.

Šálek ze série Rock
od Studia Job navazuje
na estetiku Rock Chair
stojící opodál.

Kuchyni navrhl Hansův kamarád,
umělec Joep van Lieshout, na míru
dřívějšímu sídlu firmy Lensvelt
v nedaleké Bredě. Po renovaci už pro
kus z polyesteru nebylo místo, proto
se jej majitel rozhodl využít v interiéru
právě rekonstruované farmy. O Hansově
oblibě prací od Atelieru van Lieshout
svědčí i to, že žádnou z nich nikdy
neprodal a doma jich má hned několik.
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Venkovní pracovna Skull od Atelieru van Lieshout reaguje
na změny. „Na začátku roku 2000 se pracovní prostředí
začalo zásadně proměňovat. Chtěli jsme na to v Lensveltu,
kde v yrábíme hlavně kancelářský nábytek, r ychle reagovat
a napadly nás mobilní kóje, v nichž budete mít soukromí
i ve velkých openspacech. Nejdřív jsem testoval v ýrobu
v Šanghaji, kde jsem měl další firmu, nakonec jsem ji ale
přesunul zpět do Nizozemska, kde je v yrábíme a prodáváme
dodnes,“ říká Hans Lensvelt.

Hansovo oblíbené křeslo Rock Chair
od Studia Job se nachází kousek
od stolu Work Bench s židlemi Shaker
Chairs, vše od Atelieru van Lieshout
pro Lensvelt. Lampy navrhla Caroline
Prisse pro Lensvelt a vázu Anarchy vase
Architekti
si pochvalují
spolupráci s t ýmem
další legenda
nizozemské
designové
truhláře
Bakuleho,
kter
ý většinu knihovnu,
scény,
Maarten
Baas.
jež kopíruje složit ý prostor zaobleného
rohu, jsou obz vlášť hrdí podobně jako
na článkov ý radiátor Zehnder Charleston
t varovaný do oblouku podle t varu arkýře.
pohodlné sezení tu zajišťuje ikonické
křeslo barcelona ludwiga miese van der
rohe a stojací lampa DCW od francouzské
značky lampe gras.

Architekti si pochvalují spolupráci s t ýmem truhláře
Bakuleho, kter ý většinu knihovnu, jež kopíruje složit ý
prostor zaobleného rohu, jsou obz vlášť hrdí podobně
jako na článkov ý radiátor Zehnder Charleston t vae
van der rohe a stojací lampa DCW od francouzské
značky lampe gras.

STATEK MÁ PRO MĚ UNIKÁTNÍ
ATMOSFÉRU MOŽNÁ I DÍKY
MNOŽSTVÍ UMĚLECKÝCH DĚL,
KTERÁ TU JSOU

Vlastnoručně v yrobený
stůl z pozinkovaného
plechu doplňují kovové
židle od značky Tolix.
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1 Lampa z kolekce Das Pop, design MA ARTEN BA AS, keramika a sklo,
L ASVIT, 317 100 Kč 2 Jídelní a pracovní stůl MVS T88A, design
M A A RTEN VA N SEVER EN, hliník, až pro 10 osob, LENSVELT.NL,
od 5470 eur 3 Soš ky BHSD -001, BHSD -002 a BHSD -003 z kolekce
Monsters, sklo, design MA ARTEN BA AS, L ASVIT, cena od 35 600 Kč
do 41 200 Kč podle velikosti a tvaru 4 Skřínka Job Cabinet, design STUDIO
JOB, HAY, hliník, LENSVELT.NL, 1580 eur/kus 5 Stolek A Pixelated
Occasional Table, Witness Flat Collection, design JURGEN BEY, borovicové
dřevo a plsť, W W W.STUDIOM A K K INK BEY.NL , cena na dotaz
6 Židle St. Petersburg Chair, design JURGEN BEY, starožitná židle,
laminát, polyester a sítotisk s květinovým vzorem, limitovaná edice 100 kusů,
1STDIBS.CO.UK, 3183 eur 7 Židle 101 CHAIR, design MA ARTEN BA AS,
LENSVELT.NL, 575 eur 8 Váza Eg g Vase, design MARCEL WANDERS,
u nás prodává KONSEPTI.CZ, 3697 Kč
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