
… BYLINKY
Doma se vždy snažím mít

květináč alespoň čerstvé ba-
zalky a petržele, velmi ráda

s nimi vařím. Spolu s dobrým
olivovým olejem si tak v ku-

chyni vytvářím iluzi mého
oblíbeného Středomoří.

KDYŽ SE ŘEKNE...

MONIKA WHITE
■ Designérka a majitelka obchodů Le Patio vystudovala
práva v Praze a politické vědy v Paříži.

■ Působila v diplomacii v Paříži, Hanoji a Bejrútu.
■ Od roku 2004 je majitelkou obchodů Le Patio v Praze,
které nabízejí nábytek a bytové doplňky z celého světa.

■ Monika White se věnuje interiérovému designu, kde
uplatňuje svůj eklektický přístup a harmonii soužití
moderního designu s unikátními a starými kusy.
Realizovala rekonstrukce městských bytů, rodinných domů
nebo i proměnu starého nádraží v multifunkční objekt.

Okamžité odpovědi, z nichž se dá
vyvodit, jaký vztah má interiérová

designérka Monika White k následujícím
věcem. připravila redakce

… GRIL
Můj manžel, který pochází

z Nového Zélandu, je rozený
specialista na barbecue,

v rodině ke grilu nikoho
nepustí. BBQ je tedy neod-
myslitelnou součástí našich

letních posezení.

… ARCHITEKTURA
Vzala jsem si architekta, proto

diskuse o architektuře patří
k našemu životu. Architek-
tura, ať ta současná, nebo

stará, často určuje cíl našich
cest, máme o ní spoustu knih
a kamkoliv cestujeme, archi-

tekturu si fotíme. Nedávný
zážitek jsme měli v Paříži, kde
jsme navštívili nově otevřenou

budovu od Franka Gehryho,
Nadaci Louis Vuitton.

… DOMOV
Protože hodně cestuji, můj
domov je pro mě velmi
osobním místem. Musím být
obklopená svými knihami,
obrazy a předměty, které
ve mně vyvolávají vzpomín-
ky na příjemné okamžiky.
Minimalismu si užívám dost
v hotelových pokojích, proto
potřebuji mít doma osobní
atmosféru.

… KUTIL
Bohužel se v mém okolí
žádný nevyskytuje.
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… DESIGN
Při svých realizacích ráda
míchám moderní styl s uni-
kátními koloniálními nebo
starožitnými kousky. V du-
chu wabi-sabi respektuji
životní cyklus nábytku a dám
tak například přednost staré
dřevěné podlaze z parket
před perfekcionalistickou
plovoucí podlahou. Baví
mě dialog mezi starožitným
kusem nábytku a třeba indu-
striálním svítidlem.

dotazník
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