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Giv dit hjem

personli g stil
Indretning med personlig stil er hot lige nu, men hvordan
gør du egentlig? Vi har allieret os med tre af Danmarks
bedste indretningseksperter. Se her, hvordan de bruger
farver, vintagefund, tekstiler og arvestykker til at skabe
deres helt eget unikke udtryk.
Af Pia Olsen / Living Stories Foto Anitta Behrendt

Snup
eksperternes
bedste idéer

Bolig Magasinet 75

vores bedste idéer

vores bedste idéer

maj 2018

maj 2018

H for harmoni
IDÉ 1

Personlige favoritter og et harmonisk
miks af farver og materialer er vejen
til en unik stil, hvis du spørger indretningsdesigner Birgit Tarp. Og
hun leder gerne længe efter det
helt rigtige, men går ikke glip af et
crush, hun finder på sin vej.

IDÉ 3

Idé 1
Indret efter husets arkitektur

– Vores hus er fra 1926, og indretningsstilen er
tilpasset husets arkitektur. Da vi åbnede op mellem
køkken og spisestue for at få mere lys, valgte vi at få
sat et glasparti med sprosser i loftet. Det sprossede
glasparti matcher vores vinduer og går igen i vores
gang, som får lys ind fra husets baggård. For at
holde åbningen mellem køkkenet og spisestuen
visuelt neddæmpet har jeg skabt et roligt tone i
tone-look med marmor på både væg og emfang.
Køkkenet i eg og granit er fra Multiform, mens marmorfliserne er fra Flisegalleriet. Skærebrættet er fra
Raumgestalt, tekanden fra Carstensens tehandel og
loftslamperne fra Trizo21, som fås hos Design Circus.

Idé 2
Gå efter unikke vinta gefund

– Jeg har en voksende interesse i at finde vintageskatte, for det er her, du virkelig kan gøre din bolig
personlig med sjældne, gerne håndværksbaserede
fund. Jeg elsker at finde objekter, der har en historie,
eller noget, hvor jeg straks beslutter, at det MÅ jeg
have med hjem. Det unikke kagefad hører til den
sidste kategori. Det er ret ekstravagant, næsten
sofistikeret i kulørt glas fra Italien. Jeg elsker
fadets farver af rosa og okker, og det facetterede design.
Vintagekagefadet er fra Beau Marché, mens sofabordene er fra Ok Design og Menu, skålen fra Louise
Roe Copenhagen og lysestagen fra Aytm.

IDÉ 2

Birgit Tarp er indretningsdesigner.
Hun har designstudiet Design Circus
og er samtidig medindehaver af
Look de Luxe.
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Idé 3
Skab blikfan g med store lamper

– Lamper og belysningseffekter spiller en afgørende
rolle for min stil og indretningsfilosofi. Jeg har valgt
de specielle, smykkeinspirerede pendler på en
belgisk designmesse, da de både har link til det
moderne og fine retroreferencer. De lamper og
ting, jeg vælger, må gerne være voluminøse, kunstneriske og have historie. Men det handler også om
visuel balance. I vores køkken, der ligger i åben
forbindelse med spisestuen, har jeg valgt diskrete
lamper, der spiller andenviolin, så stjæler de ikke
fokus fra messingpendlerne i spisestuen.

Parachilna-lamperne er fra Roam, spisebordet
fra MDF Italia og stolene fra Verpan. På bordet
står en vintagekrystalvase og en skål fra Aytm, og i
baggrunden en stol fra Please Wait to be Seated.

HER BOR Birgit Tarp, indretningsdesigner og ejer af designstudioet
Design Circus samt medindehaver
af Look de Luxe, og Rune Skovsgaard samt deres to døtre Annesofie og Andrea.
HVOR Familien bor i et 229
kvadratmeter stort hus i Gentofte.
LÆS MERE Følg Birgit på Designcircus.dk og @design_circus
samt Lookdeluxe.dk og
@lookdeluxe_dk.
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