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styl | starožitnosti   

 Myslíte, že to vašemu 
modernímu interiéru 
nebude slušet? Mýlíte se, 
umění sluší každému.
Trh se starožitnostmi doznává 
poslední dobou poněkud změny. 
Zatím co v devadesátých letech se 
nabízelo poměrně velké množství 
různého nábytku včetně skvostů, 
které si ovšem rychle rozebrali 
sběratelé, dnes se stává módním 
autorsky připisovaný nábytek 
z 20. let. Jedná se  
o velmi kvalitní a jeden 
z posledních kusů nábytku 
vyráběných ještě z kvalitních 
přírodních materiálů, než 
nastoupilo období výroby 
čistě funkčních věcí.. 

Zajímavé funkcionalistické 
kousky 
Lze tedy za celkem přijatelné 
ceny, především v poměru 
s nově vyráběným modelovým 
nábytkem, zakoupit zajímavé 
funkcionalistické kousky, které 
skutečně lze dobře zakomponovat 
do moderního interiéru.
„ Ovšem jako solitér do ultra 
moderního bytu jde umístit 

jako protipól i klasicistní truhlu, 
nebo barokní sekretář. Je až 
k neuvěření jak úžasně taková 
symbioza  dvou stylů vypadá,“ 
říká  David Fiala, jeden z majitelů 
restaurátorského atelieru 
a dodává:  „ Zatímco v západní 
Evropě je běžné, že se kvalitní 
nábytek a ostatní starožitné 
doplňky dědí v rodinách 
z generace na generaci,  u nás 
se tento zvyk pravděpodobně 
vlivem režimu jaksi neudržel“. 

Oživme tento zvyk
Možná by stálo za to tento zvyk 
opět oživit a začít můžeme hned. 
Vybrat si nějaký hezký kousek 
a zakomponovat ho do našeho 
domova a kdoví prý se z mnoha 
takto stávají vášniví sběratelé. 
Při výběru se samozřejmě 
musíme nechat vést především 
naším estetickým cítěním, ale 
pokud starožitnostem vůbec 
nerozumíme je lépe svěřit se 
do rukou odborníků a´t už 
starožitníků tak architektů. 
A nezanedbatelný je i fakt, že 
investice do starožitností je 
a vždy už bude dobrá volba. 

Umění sluší 
každému

dobrá volba

Žijeme obklopeni technikou a v našich 
minimalisticky zařízených domovech 
hledíme především na funkčnost. A občas 
máme pocit, že nám něco chybí. Zkusme 
přidat kousek historie a nostalgie.


