páči sa nám

exkluzívne

Aj keď má známy spevák rád etno,
vo svojom novom byte ho dokázal
dokonale prepojiť s moderným štýlom.

KOHO SME
NAVŠTÍVILI

charizmu,“ zasmeje sa pri spomienke Miro. „A vtedy som si
povedal: Miro, už príliš vymýšľaš, nechaj si poradiť.“ A dnes
je naozaj rád, že si nechal
poradiť. Obklad z jedinečných
kusov tehál sa mu tak zapáčil,
že ho zopakoval aj na chodbe.

STÔL ZO ZVYŠKOV
DOMU

Miro Jaroš
Vek: 38
Povolanie: spevák,
producent
Obľúbený štýl: etno
Motto: Nič nie je nemožné.

spevák, ktorý sa v roku 2004
prvý raz zviditeľnil v Superstar.

DAJTE JU BOKOM!

Miro Jaroš

Veselú spomienku má predovšetkým na tehlový obklad
v obývačke. „Keď začali chlapi
vyťahovať tehly, hovorím im:
veď táto je poškodená, tú
dajte bokom. Aj túto! Samozrejme, že som chcel len tie
pekné kusy, ktoré neboli odreté. A oni mi na to: ale veď to je
dekor. Práve ten dáva obkladu

VECI SÚ NA TO, ABY SLÚŽILI ĽUĎOM,
NIE NAOPAK

S

pevák Miro Jaroš
takmer 10 rokov býval v podnájme. Byt
mu natoľko vyhovoval, že sa koncom minulého
roka dohodol s majiteľom
a byt kúpil. Jeho izba pôvodne hrala sýtymi farbami, dominovali jej žltá a fialová. Byt je
v súčasnosti ukážkou jednotného moderného štýlu s dôrazom na minimalizmus. No
prvky jeho obľúbeného etna
sa nevytratili a sú tu prítomné
v doplnkoch aj dnes a vytvárajú tú správnu atmosféru.

VLÁDNE TU POKOJ
Základ v byte tvoria jemné odtiene zemitých farieb, ktoré sú
v príjemnom kontraste s bielou a čiernou. Sú to práve veľmi rozvážne zakomponované
dekorácie, ktoré sem prinášajú farebný akcent a v priestore
vynikajú ako solitéry. Je ich
len zopár, takže nenarúšajú
príjemnú a vzdušnú atmosféru
v celom interiéri.

OSLOVIL DIZAJNÉRA
Ak sa Miro do niečo pustí,
robí to naplno a poriadne. Pri
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Niekedy som
možno až príliš
puntičkársky.

PRIPRAVILA: Stanislava Longauerová, FOTO: Miro Miklas

V kuchyni je všetko ukryté v lesklých
skrinkách, ktoré siahajú až po strop.

rekonštrukcii bytu sa preto logicky rozhodol pre spoluprácu s dizajnérom. „Pripravil mi
niekoľko návrhov a nezabudol ani na zoznam miest, kde
môžem konkrétny nábytok
zohnať. To mi ušetrilo naozaj
kopu času,“ pochvaľuje si
známy spevák a dodáva, že
dizajnér s tímom vlastných
ľudí napokon realizoval aj
samotnú rekonštrukciu.

HLAVNE KVALITNE
„Priznávam, že som niekedy
možno až príliš puntičkársky.
Napríklad ak sa na skrinke
otvárajú dvierka na opačnej
strane, ako som zvyknutý,
som schopný dať ju celú prerobiť. Myslím si totiž, že veci
sú na to, aby ľuďom slúžili,
nie naopak,“ hovorí známy

V obývačke pri okne stojí neprehliadnuteľný jedálenský
stôl a taký je aj jeho príbeh.
Vyrobený bol v Indii, kde sa
traduje, že dom treba po niekoľkých generáciách zbúrať
a na inom mieste z toho istého dreva sa má postaviť dom
nový. A keďže ho postavia
vždy iný, nejaké drevo ostane
a vyrobia z neho kus nábytku.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
Momentálne Miro pracuje na
detsko-dospeláckom vianočnom albume, ktorý vyjde koncom roka. Naladiť sa vianočne počas horúceho leta nie je
vždy jednoduché, no existuje
zopár trikov. Napríklad, keď
bol nedávno nakrúcať v Prešove, kamarát mu v penzióne,
kde býval, kvôli atmosfére
vyzdobil vianočný stromček.
A keďže už pár rokov nie je
Miro neznámy ani detskému
poslucháčovi, už v septembri
sa môžu rodičia aj deti tešiť
na album Pesničky pre (ne)
poslušné deti II. ☐

Zemité farby dávajú vyniknúť zarámovaným
plagátom a štýlovým stoličkám.

Obklady v kúpeľni majú
dekor kameňa a dreva.

Obľúbený kútik
Miro trávi najviac času pri
gramofóne, kde si púšťa
platne z jeho rozsiahlej
zbierky. Nechýbajú v nej
raritné kusy od Michaela
a Janet Jacksonových,
Princa či Madonny.

