
Czysty Jak połączyć przedmioty z różnych 
epok w harmonijną całość? 
Recepta norweskiej dekoratorki 
wnętrz jest prosta: kolorem. 
TEKST Annieken Yargen ZDJĘCIA Elizabeth Aarhus Dieguess 
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W nowym 
mieszkaniu 
gospodyni— 

spełniła swoje 

•"marmurowych 
blatach 

w kuchni. 



yciągnięta na pluszo
wej sofie Karina 
Holmen przyznaje, 
że dobrze jest móc 
w końcu usiąść wy

godnie. Przez dwa miesiąca ogląda
ła telewizję, siedząc na twardym 
drewnianym krześle. - Trochę zbyt 
pośpiesznie wyrzuciłam swoją po
przednią sofę. Okazało się, że trud
no było znaleźć coś na jej miejsce, 
mimo że pracuję w tym biznesie 
- śmieje się. Karina jest dekoratorką 
wnętrz i współwłaścicielką Eske, 
uroczego butiku z meblami i deko
racjami w Oslo. Dotychczasowa pra
ca wymagała od niej licznych prze
prowadzek, mieszkała już w wielu 

„Za jednym zamachem 
kupiłam nową sofę, stóf, lampę 
i przemalowałam ściany. Duża 

inwestycja, ale uznałam, 
że czas wydorośleć". 
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Ściany każdego 
pokoju mają inny 
odcień błękitu. 

Lustro Shiny, 

159 zl 
www.westwing.pl 

Berżera Laurine, 1279 zl 
www.westwing.pl 

Na duńskiej komodzie stoi 
ulubiona lampa gospodyni, 
Atollo projektu Vico 
Magistrettiego-



Dekoracje wędrują 
z Kariną 

od mieszkania 
do mieszkania. Dzięki 

kolorystyce pasują 
wszędzie. 

Lampa Oval 
Kafti, 159 zi 
www.kafti.pl 

Konsola 
Mrs. Shabby, 699d 
www.westwina.pl 
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Grafiki i zdjęcia 
z różnych epok 

zyskują spójność 
dzięki jednolitym 

ramkom. 

i 
miastach i krajach. Ale nie potrafi żyć 
w anonimowym wnętrzu. - Nic na to 
nie poradzę, ale zawsze muszę cał
kowicie zmienić mieszkanie, w któ
rym mieszkam, niezależnie od tego, 
czy jest wynajmowane, czy moje 
własne. Życie jest lepsze, gdy otacza
ją nas piękne przedmioty. A piękne 
przedmioty to z pewnością coś, 
na czym gospodyni nie zbywa. 
Wnętrze aranżuje tak, by jej nie 
przytłoczyło. By wykorzystać opty
malnie przestrzeń i wysokie sklepie
nia mieszkania, zainstalowała wbu
dowane półki nad drzwiami. 
Kolekcja szkła retro stoi w kuchni 
na półkach z Ikei, sąsiadując z krysz
tałowym żyrandolem, który pocho
dzi z jednego z jej dawnych sklepów. 

Poduszka 
Zara Home, 99 zl 
www.zarahome.com 
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Kuchenne blaty są z prawdziwego 
marmuru. Karina przyznaje, że tym 
zakupem oczyściła swoje konto, ale 
spełniła marzenie od wielu lat. Żeby 
mieszkanie zyskało spójność, posta
nowiła skoncentrować się na jedno
litej palecie kolorów. - Przez 20 lat 
nagromadziłam mnóstwo rzeczy 
w różnych stylach, w takiej sytuacji 
zawsze radzę klientom, by ograni
czyli się do kilku kolorów. U mnie to 
błękitny, malwowy, przybrudzony 
róż i biel. Nieważne, gdzie miesz
kam, zestawione razem zawsze wy
glądają dobrze. • 

Więcej inspirujących 
wnętrz znajdziesz 
w ELLE Decoration. 
Najpiękniejsze miesz
kania i domy, światowy 
i polski design, 
porady architektów. 

Zegar ścienny Couture 
House Doctor, 349 zl 
www.agamartin.com 

Koc 
Zara Home, 279 zl 
www.zarahome.com 


