Rozhovor

Feng Shui slouží
pozitivnímu účelu
Při zařizování koupelny by se “obloukem” vyhnula červené barvě a jejím profesním
posláním je optimalizovat prostor tak, aby v něm člověk mohl žít co nejlépe. Řeč je
o interiérové designérce a propagátorce staročínského učení Feng Shui Tania Morrison.
Co znamená ve vašem pojetí Feng Shui?
Jednoduše řečeno jde o optimalizaci prostoru tak, aby člověk mohl bydlet co nejlépe, a aby každý jednotlivý prostor splnil
svůj účel. Tím myslím, aby člověk v ložnici
kvalitně spal, v obývacím pokoji odpočíval, v pracovně se soustředil na práci… Jde
o komplexní systém principů a pravidel,
která jsou vždy na míru přizpůsobena konkrétní osobě či skupině osob. Při své práci se řídím mottem z Feng Shui - nejdříve
ovlivňujeme prostor my, potom ovlivňuje
prostor nás. Feng Shui znamená ale mnohem víc než šikovné řešení prostoru. V centru stojí klient a jeho individuální potřeby.

a jak s ní pracovat. Jak nahradit či doplnit bytové elementy, jak upravit půdorys. Zásadní
je najít negativní aspekty a vědět, jak s nimi
pracovat. Proto vždy respektuji to, na čem je
založena naše kultura a do toho nelze podle
mého názoru nosit zcela jinou symboliku.
Hlavním nástrojem Feng Shui je práce
s Cchi-, tj. se životní energií. Jak s ní
pracujete?
Cchi je energie, která není vidět. Její existence
nebyla exaktně nikdy dokázána. Přesto jde
o jádro tradiční čínské medicíny a její stoupenci s Cchi intenzivně a úspěšně pracují.

„Feng shui není náboženství. Ztělesňuje životní
zkušenost, filozofii a teorii, jak efektivněji bydlet,
žít a prožívat.“

Jaká jsou základní pravidla?
Feng Shui není a priori o pravidlech. Je to
především o tom, čeho chceme docílit, a poté
hledáme řešení, které bude vyhovovat klientovi. Ale samozřejmě je veliký rozdíl v tom,
jaký máte k Feng Shui přístup. Pro zástupce
klasického učení pocházející z Číny ortodoxní
pravidla existují. Uplatňují je bez ohledu na
kulturní zázemí. Já jsem jiného přesvědčení.

V práci s klientem je mým úkolem zajistit, aby
prostor měl dostatek kvalitního Cchi a zařídit
prostor tak, aby mohli jeho obyvatelé volně
dýchat. Jde o odstranění viditelných i neviditelných bariér a o volném pohybu energie.

Do jake míry lze tedy podle vás přenést
pravidla Feng Shui?
Řídím se kulturním kontextem. Mám za to,
že vzít pravidla rostoucí v kultuře jiné země
nelze snadno transportovat do Evropy. Ve
Feng Shui pevná pravidla existují, nelze je
ignorovat. Často ale pravidla nemají takovou
váhu jako zkušenosti. Pracuji s určitou dispozicí a mám mnoho možností, jak ji upravit

Jak se pracuje s bariérami v rámci koupelny - prostoru, který mnohdy na úkor
ostatních místností disponuje omezenou dispozicí?
Ve Feng Shui se zaměřujeme z velké míry
na půdorys. Snažíme se docílit vzdušnosti
v prostoru pro volný pohyb a významnou
roli hraje světlo. S koupelnou je spojena očista a péče o tělo. Ráno se v ní připravuje-
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me tak, abychom se celý den dobře cítili,
večer se vracíme zpět, abychom opláchli stopy všedního dne a připravili se na
chvíle odpočinku. Koupelna je místo, kde
stále odtéká voda. Ve Feng Shui právě
koupelna symbolizuje stálou ztrátu energie, což je potřeba vyrovnávat. I proto se
často vymezuje prostor alespoň zčásti
„nepřiznaný“ pro toaletu a jiné odtoky.
Zásadní je pak také výběr barev, materiálů a tvarů. Velmi dobře se v koupelně
pracuje se dřevem, nebo dřevodekorem,
se všemi odstíny zelené barvy a s vysokými i štíhlými formami.

Těmito pravidly jste se řídila také při
spolupráci se společností SIKO při navrhování konceptu a jednoho z trendů.
Jaký je?
Pracovala jsem hlavně s půdorysem. Toaletu
jsem pro efekt utajení oddělila příčkou se
světelnými luxfery, tak aby byl prostor stále
světlý. Pro docílení většího světelného efektu jsem navrhla stropní profily s LED páskami zajišťující velice příjemné, až intimní
nepřímé osvětlení. Pro simulaci bytového
charakteru jsem do jednoho rohu umístila
designová svítidla. Důvodem bylo mimo
jiné obsazení jednoho z rohů. Volné rohy
obecně nepůsobí dobrým dojmem, strhují

na sebe pozornost. Pro obklad jsem zvolila
zelenou barvu, takový odstín, který se velmi dobře kombinuje se dřevem či strukturou dřeva. Baterie jsou vysoké a oválné, tak
shodně také skříňka se nese v duchu vysokých linií - to všechno symbolizuje element
dřeva. I element země, který zajišťuje stabilizaci a harmonizaci, je v koncepci zastoupen.
Vždy je důležité v prostoru vytvořit vyrovnaný cyklus pěti elementů. Tak je tomu
právě v tomto případě. Element vody je zastoupen v koupelně zcela přirozeně, shodně
jako kov. Dodávala jsem převážně element
dřeva, v zápětí element země. S elementem
ohně se musí pracovat v případě koupelny
velmi citlivě, doporučuji dodávat ho pouze jemnými, neagresivními prvky. V tomto
případě jsem doplnila koncepci o jemný impuls ohně v podobě růžového květináče.

Rozhovor

Z čeho jste vycházela při navrhování
konceptu?
Se společností SIKO pracuji již řadu let.
Znám klientelu této značky. Na základě
zkušeností jsem pracovala i na návrhu tohoto Feng Shui konceptu.
Dokážete charakterizovat cílovou skupinu Feng Shui?
Zajímavé je, že jsem měla klienty všech věkových kategorií - mladé i starší jednotlivce, páry i rodiny z měst i z vesnic. Někteří
klienti věděli, co je Feng Shui a co můžou
očekávat, jiní byli zvědaví a přistoupili
k vzájemné spolupráci jako k nové zkušenosti. Našla jsem ale jeden společný jev,
klienti často požadovali obklady příjemných jemnějších barev, které působí svěže,
ale ne klinicky. Aktuální trend, který se dá
velice dobře zakomponovat do interiéru
dle principu Feng Shui, je inklinace k minimalistickému, modernímu designu.
Jak přesvědčit nerozhodného, až nedůvěřivého zákazníka o smysluplnosti
Feng Shui?
Lidé se často domnívají, že jde o ezoteriku.
Já sama ezoteriku nemám ráda. Hledám
argumenty, jak zákazníkům vysvětlit, že
jde více o výuku, která vyrostla na zkušenostech a slouží účelu - využít vše pozitivní, co nám prostor nabízí.

Mgr. TANIA MORRISON
konzultantka a designérka pro bydlení
podle učení Feng Shui
- studium dějin a umění na Freie
Universität Berlin
- certifikované studium Feng Shui
Consultant v německém Institutu
Feng Shui Freiburg, DFSI
- studium s certifikátem Architectura
interiéru a uspořádání prostoru, SGD,
Darmstadt
- praxe v Německu a v České republice
KONTAKT:
TANIA MORISSON,
www.interierindividual.cz
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Koupelna

Oáza klidu
Podle Feng Shui jsou ideální světlé barvy navozující pocit klidu a čistoty,
přírodní odstíny a akcenty modré či zelené v pastelových odstínech.

Koupelně svědčí
modrozelené barvy,
ideálně v pastelových
odstínech. Obklad
Granny (Peronda) cena
749 Kč/m2, obklad
s dekorem, rozměr 25 x
75 cm, cena 249 Kč/ks
V koupelně
působí velmi
pozitivně
zelené rostliny,
nejlépe
umístěné
u vyšší strany
zrcadla.

Dostatek světla je nezbytný. Pokud nemáte velké
okno, zajistěte ho interiérovým osvětlením. Stropní
svítidlo Ella (Eglo), Ø 41 cm, cena 999 Kč

V koupelně se koncentruje energie
vody, která je zosobněním materiálních hodnot
a působí na veškeré energie vyskytující se
v domě. Pokud koupelnu zařídíte podle zásad
feng shui, můžete si do života přitáhnout
příznivé energie a harmonizovat svou existenci.
Řadu doplňků vyhovujících principům
Feng Shui najdete na www.siko.cz

Svíčky pomáhají uvolnit tělo a mysl. Provoňte
svou koupelnu například vůní Water Garden
(Yankee Candle) se svěžím aroma vodních květin,
zelených tónů a melounu.

Zrcadla mají v koupelně pozitivní efekt, ale na
stěnách by neměla být více než dvě. Zrcadlo
s LED osvětlením Pavia Way (Naturel), rozměr
60 x 60 cm, IP krytí 55, cena 3 990 Kč
Mokré ručníky
je třeba nechat
rychle uschnout,
nenechávejte
je mokré.
Dobře poslouží
chromový
radiátor Ricordi
(Anima), rozměr
60 x 105 cm,
cena 7 990 Kč

Obklady Next (Rako) s dekorem tkanin
v přírodních odstínech a nepřeberné
množství koupelnových doplňků najdete
na www.siko.cz
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Toaleta by měla být vždy zavřená. WC sedátko
Softclose (Glacera) z MDF desky potažené folií
je univerzální a lze ho upevnit na většinu toalet,
cena 790 Kč

Chaos v místnosti vnáší chaos i do života, proto
nenechávejte v koupelně povalovat drobnosti
a uložte je např. do praktického vozíku Multi
se zásuvkami, cena 599 Kč
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