OTTHONom

					

O.T.T.H.O.N. aliznál
A Krea Kortárs Művészeti Iskola alapítótagja és állandó oktatója
Matisz Aliz közel 15 éve dolgozik enteriőrstylist- és tervezőként.
Magánlakások, éttermek, irodák és üzletek kialakítása mellett,
összetettebb projektekben, mint stílustanácsadó vállal kulcsszerepet.
A H.O.M.E. most néhány fotó erejéig betekinthetett a színfalak mögé...

A legutóbb vásárolt designtárgy: Gervasoni
porcelán teáskanna és tálkák – imádom
a design-szemléletű kézművestárgyakat.
És amit legközelebb fogok venni:
André Kertész egyik polaroid képe
a Vintage Galériából.
A kedvenc helyem a lakásban: Ahol éppen
tartózkodom, ott érzem jól magam! Piero
Lissoni dolgozóasztálnál, Otto Wagner
székében kreatív terveket készítve vagy épp
a Szőke Gábor Miklós alkotta Dínófészek
ágyban mesét olvasva...
Amit megváltoztatnék az otthonomon:
Hozzátoldanék 100 négyzetmétert.

csodaország
„Számomra az otthon akkor ideális, ha

minden területe egyszerre nyugalmat
adó, de szellemileg inspiráló
környezet, mely kiürít és újratölt.”
A képen: Paola Navona fotel (Gervasoni),
André Kertész aktfotó (Vintage Galéria),
Lampadina lámpa (Flos)

szöveg Haraszti Edina fotó reichel tamás
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A szívemhez különösen közel álló
kiegészítő: Stylist munkáim során sok
tárgy a szívemhez nő és ezeket – elsősorban
a kiegészítőket – könnyelműen meg is
vásárolom. Imádom az Etro párnáit és
Jasper Morisson üvegpohárkollekcióját,
amit az Alessinek tervezett.
És ami nélkül nem tudnék élni: Mindenkor
kell egy szék, ami a vizuális örömök tárgyát
nyújtja, illetve nem tudnék élni a folyamatos
változás nélkül sem. Fontos, hogy az
otthonom legalább részleteiben megújuljon.
Az apró változások stimulálnak, gondolatot
ébresztenek... és gyakran költözöm.

Általában ezt reggelizem: Forró tejeskávé,
később gyümölcs vagy vajas croissant.
A legutóbbi ajándék, amelynek nagyon
örültem: Egy Piet Hein Eek kávéscsésze
Rotterdamból, a Dutch Design Kiállításról.
Az éjjeliszekrényemen lévő könyv: Ljudmila
Ulickaja: Történetek állatokról és emberekről.
A hűtőmben mindig van: Ásványvíz,
olívaolaj, citrom, kókusztej – bár ezeket nem
a hűtőben tartom.
A konyhához fűződő viszonyom: Imádok
főzni! A kulináris élvezetek, a családi
együttlét, a kikapcsolódás és az alkotás
élményét jelentik számomra.
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01 Home office „Az Ordning & Reda egérpad
a munkamániámról árulkodik.” 02 aliz asztala
Piero Lissoni WA dolgozóasztalát Otto Wagner
karosszéke, az IVANKA Beton Design papírnehezék
vízilova és számos egyéb színes kiegészítő teszi
teljessé. 03 csomagolásdesign Aliz az
egyszerű tárgyakban is felfedezi az értéket, legyen
szó akár egy mustár dobozáról. 04 csendélet
Az idén elhunyt Munkácsy Mihály-díjas magyar
keramikus, Gorka Lívia vázája Szőke Gábor
Miklós civakodó kutyáinak társaságában.
05 Könyvesszekrény A Fornasetti Urna
kiegészítője jól megfér a Bauhaus olvasólámpával.
06 Borosládapolc „A Muji minivárosán
uralkodó legószörny fiam, Ármin egyik kedvence.”
07 puha sarok Aliz szíve csücskei, az Etro
és Anh Tuan párnái. 08 Formás A kézműves
értéket fenntartó Gervasoni teáskanna és
a hozzátartozó tálkák.
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