PARIS

DEN KLASSISKE
STIL ER TILB AGE
Indretningsarkitekt Antoine Simonin fra det parisiske Studio Asaï bruger mørke farver,
gyldne lister og eksklusive materialer i arbejdet med at bringe en klassisk pariserlejlighed tilbage
til dens fordums glans. Også stedsspecifk kunst og velvalgt design spiller en vigtig rolle.
”Da jeg så lejligheden første gang, syntes jeg, at den var kedelig. Alt
var hvidmalet, der var ikke én eneste liste, og indretningen var meget konservativ. Der skulle bringes liv ind på de 400 m2.”
Sådan fortæller indretningsarkitekten Antoine Simonin, der stod
foran et vidtspændende projekt, da han fk til opgave at renovere
en ældre parisisk herskabslejlighed. Den gamle Haussmann-stil
var gået tabt, forsvundet i moderne tiders trang til minimalisme, og
skulle lejligheden bringes tilbage til sin oprindelige elegance, skulle
der nyt køkken, nye farver, kunst og designmøbler til. Og så den helt
rette udsmykning. For at genoplive ånden på stedet har Antoine
Simonin tilføjet fere rum dekorative lister og forgyldte kanter, der
markerer, at man går fra det ene værelse til det andet, eller som skaber rammer på væggen.

”Jeg ønsker ikke at krænke rummene,” fortæller han, ”det er en klassisk lejlighed, og jeg holder fast ved at respektere dens historie. Kun i
badeværelserne har jeg afveget lidt fra min ambition ved at anvende
og sammensætte mere nutidige marmorblokke.”
Også kunsten og det kunstneriske spiller en vigtig rolle og er fere
steder integreret i indretningen og det arkitektoniske. Som Mathias
Kiss’ fne skyformationer på væggene i den ene stue eller den lysende stjernehimmel af lamper i den ellers mørke entre skabt af glasvirksomheden Baccarats chefdesigner. Mathias Kiss er netop kendt
for at bruge arkitektoniske ornamenter fra Haussmann-tiden i sine
stedspecifkke kunstværker og skaber dekonstruktivistiske værker
af forgyldt stuk eller rester af sildebensparket, og hans værker spiller derfor både med og mod den gennemførte indretning.
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F O TO J EA N F R A N Ç O IS G A T É T EK S T C L ÉM EN C E L EB O U LA N G ER , ME T T E S K J Ø D T S T R AN D B ER G O V E RSÆ TTELSE BI R THE BR O PE D E R S E N

I dagligstuen har den franske
kunstner Mathias Kiss skabt
en fresko af skyer, der sætter
smukt fokus på væggens detaljer. Lænestolen ’Senior’ med
tilhørende skammel er tegnet
af Marco Zanuso, og sofaen
’K2’ står Carlo Colombo bag.
Begge dele er fra Arflex. Bordlampen er designet af Julien
Barrault, og gulvtæppet er fra
Toulemonde Bochart.

Antoine Simonin har skabt
et indbydende køkken med
integreret spisestue og masser
af volumen i interiøret. Rundt
om bordet ’Rough’ designet af
Samuel Accoceberry og fundet
hos Collection Particulière står
en serie fletstole fra Thonet og
en rødlakeret bænk skabt til
stedet. Loftslamperne ’String
Light Sphere Head’ er tegnet af
Michael Anastassiades for Flos.
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Nutid møder fortid i et smukt omklædningsrum, hvor en kombineret stol og stumtjener, købt på det
parisiske loppemarked Saint Ouen hos Marché Paul Bert Serpette, har fået ærespladsen. Tøj og
sko er skjult bag de tapetklædte døre. Tapetet er fra Elitis. Tæppet er fra belgiske Moodz.
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I stuen spejler entreens skov af lysende
stalaktitter sig i et kæmpestort antikt
spejl. Sofaen ’Mangold’ er fra Arflex og
designet af svenske Claesson Koivisto
Rune, læselampen ’IC’ er af Michael
Anastassiades for Flos. Gulvtæppet er
fra belgiske Moodz, mens sofabordet
af Roger Capron er købt brugt. Stolene
’Colonial Chair’ er danske; designet af
Ole Wanscher og i produktion hos Carl
Hansen & Søn.
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I bedste parisiske ånd fornyer de gyldne lister den
gamle stil i stuen, hvor gulvtæppet i den usædvanlige rødlilla farve har været udgangspunktet
for indretningen. Det ellers neutrale rum er malet
i Farrow & Balls ’Strong White’ og møbleret med
Hans J. Wegners ’Bamsestol’ fra PP Møbler, et lavt
bord designet af italienske Aldo Tura, to obelisker,
keramikvaser og sydafrikanske masker.
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For at bringe noget dynamik ind i den mørke entré har arkitekten givet rummet en mørk farve, ’Studio
Green’ fra Farrow & Ball, og peppet det op med smalle forgyldte lister, der virker som rammer på væggene. I loftet skaber et mylder af små lamper fra Baccarat et eventyragtigt lys over bordet ’1935’ af
Jean-Michel Frank og Adolphe Chanaux. Dekorationen er desuden tre spejle, købt på loppemarkedet i
Saint-Ouen, og en samling afrikanske skamler og stave hentet i Johannesburg.
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Grå sten dominerer det åbne køkken
sammen med elementerne af valnøddetræ
indsat i en niche på samme måde som et
ildsted. Et par rødlakerede låger, armatur
fra Vola og farven ’Pigeon’ fra Farrow &
Ball giver den sidste finish. Loftslamperne
’String Light Sphere Head’ er tegnet af
Michael Anastassiades for Flos.
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Et smukt badeværelse er bygget op af blokke i rød marmor anbragt forskudt af hinanden.
Armaturet er fra Fantini og spejlet ’F.A.33’ af Gio Ponti er i produktion hos Gubi.
Det elegante spejl i soveværelset er et loppefund fra Marché Paul Bert Serpette og viser tydeligt
Antoine Simonins begejstring for Arts&Crafts-perioden. Med enkle lister og landlige tapeter er
det lykkedes ham med få virkemidler at få naturen med ind i rummet.
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Tapetet ’Jungle Life’ i soveværelser er fra
Hermès, mens sengegavlen i bambus er
skabt til stedet. Sammen med bænken,
’Tracks’ af Dan Yeffet, sengelinned fra
Society og lamper af henholdsvis Julien
Barrault og Michael Anastassiade sætter
det stemningen i rummet.
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