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Tiden er ved at lsbe fra

s,

rendyrkedeinte riorer,
,.
'''

mener KlavsRosenfalck,
der har valgt at lade en
bestemtfarveholdning

holde orden i sin 'rodebutik'.
Vi har besogtden danske
indretningsarkitekt,der
har bide bolig og butik pi
rue de Bourgognei Paris.

Figuri klassisk
stilal
tyskeren
ArnoBrecker
satsammen
meden
plexiglasitaliensk
lampefra1960'erne.
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TILFORVIRRING
Stolene
eramerikanske
fra1950'erne,
designet
af Mercury,
ogkobtpi loppemarked
i Bordeaux.
Sofaerne
i silkevelour
erfranske
fraModdnature,
ogdetotilstgdende
sofabordei stil erbelgiske.
Detstorebillede
t.v.
erenfranskvaridtdplakat,
mensdeknudrede
lysestager
t.h.er lavetafvinranker.
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. ' a Klavs Rosenfalckfor fem ir
sidenflyttede til sin nye lejlighedpi rue
de Bourgognei Paris,gjordehan som si
mangeandre- eller i alt fald som si mangeandredrammer om: FIanvendteop og
ned pi sin indretningsstil.
jeg er flyttet, har jeg pravet
"Hver gang
i noget,der er
pi at tageudgangspunkt
oppe i tiden. Sidstvar jeg blevet trxt af
1800-ta1sarkitekttegninger og en lidt
borgerligstil med tunge tekstiler.Vi var
pi vej ind i et nyt irtusind, og jeg ville
have noget mere stromlinet og tidlost,
og si noglexarre mabler,da jeg nu havde fiet mereplads.Desudenbegyndtejeg
at plukke ting fra 1970'erne,"forteller
Klavs, som efterhinden har haft basei
18 ir.
Parisde seneste
Som son af den danske designerBent
Rosenfalcker Klavs vokset op i det velhus,
friseredeVedbek i et arkitektiegnet
der var indrettetmeden broget,men alligevel mere afdempet stil end den, han
dyrker i dag. Eklektisk er det ord, han
bedstsynesbeskriverstilen,og som han

mens
Denmagelige
sofaeri bomuldskanvas,
Traerbetrukket
medkoskind.
lanestolene
erfra17O0-tallet
ogfundetpdet parisisk
sojlen
lavet
Sofabordet
erenottoman
loppemarked.
pi en
lysestage
eftermil, medenmarokkansk
somKlavs
ogsasalger
italiensk
laderbakke,
rummer
cdi egetr@
i sinbutik.'Mediemoblet'
Malerierne
eralle
video,
tv ogsolvtoj.
afspiller,
Canidre.
af Eugdne

Laselami et hjorne
af stuen.
KlavsBosenfalck
gardinerne
penerfraDavid
i London,
Champion
JimThompson
fradenberomte
silkefabrikant,
- derstArpAparade
i Bangkok.
Laderstolene
- er i sdkaldt
art
veddehojevinduer
colonial
mange
Enaf hjemmets
deco-stil
ogfraPortugal.
pAenglassojle,
er placeret
ArnoBrecker-statuer
laveteftermalhosenglarmester.
'oversatter'
med ,en harmonisk
gerne
rodebutik."
Hans lejlighedligger i en klassisksandstensbygningpi rue de Bourgognemed
udsigt til Eiffeltirnet og er et levende
eksempelpi et hjem, der udvikler sig
konstant- flytning ellerei.
Hver weekendgir han pi loppemarkeder og auktioner for at se pi nye ting.
Maleriernei den ene sofastueer aIIeaI
EugdneCarridre- der var god ven af billedhuggerenRodin - og de er samlet
over lengeretid. Nir man i ir fejrer 100iret for malerensdod, salgerKlavs hele
molevitten og finder pi noget helt nyt,
,nok indenfor den modernekunst."
Med et va.ldaf forskelligestilarter mikset pi kryds og tv€rs melder dt sporgsmil sig uvegerligt. For hvordan styrer
man en stilforvirring, mensman undgir
at det helebliver lidt forvirret?
der skal
Ifolge Klavs er det farveskalaen,
gi op i enhajre enhed.
i rolige,
"I mit hjem er farverne holdt
'farvebomafstemtenuancer.De eneste
ber' er noglesmi puderpi den enesofa,
89
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1.Salvador
Dali-bronze
af denkontroverArnoBrecker
sielletyskebilledhugger
(1900-1991),
somunder
krigen
ernarede
sigmedat lavepropagandastatuetter.
kokken
2. Denlangegang,somforener
medfotosaf
ogspiserum,
ertapetseret
familie,
venner
ogfester.
narmest
farvelose
3. Eugdne
Canidres
malerier
kanminde
lidtomHammershgi.
fra
Pi skanken
enfranskbronzedrage
1800-tallet
lampemed
ogenvenetiansk
fra1970'erne
skarmaf lodrette
orismer
- ,dervejeretton.(

som gir igen i teppet i spisesalen,
og pi
en bog, der ligger pi det ene sofabord.
Stilmessigtkaber jeg med hjertet, og si
falder tingene naturligt pi plads. Hvis
man er for inspireretog kiggerfor meget
i boligmagasiner,karer det af sporet,"
sigerKlavs,som ofte oplever,at folk har
for mangegode ideer,nir han skal indrette dereshjem.
for at kiggepi hvad naboenhar,
"I stedet
skalman prave at personalisere
sin stii og
lytte til sig selv og det, man egentliggir
og drommer om,n sigerhan.
PLADS TIL KONTRASTER

4. UretpAkaminen
eret arvestykke
ligesomsolvkaraflen,
dererfraKlavs'
bedsteBronzesojlen
mori 0dense.
erenkopiaf
pi Place
Vendome,
lyseNapoleonsoilen
erskandinaviske.
Vasen
erdesigstagerne
netaf Christian
Ghion,
somer megeti valtenfortiden,oghestene
erafArnoBrecker.

Klavs Rosenfalck havde i en irrekke
arbejdetmedmode,men blev stadigmere
interessereti bolig og begyndteat indrettefor vennerog bekendte.Da han blev
dlbudt jobbet som chef for Ralph Laurens Flome Collection i Europa, besluttedehan i stedetat blive selvstandig.
'til
Sidsteir fandt han et lokale
en latterlig pris' i sammegade,hvor han bor. Da
rue de Bourgogneer Paris' senestehotte
adressefor boligbutikker, tog det ham
ikke mangesekunderat sli til.
,,Jegvalgte atle.ggealie ag i sammekurv
og bide laveshowroomog butik i samme

lokale. Meningen er, at stedetskai ligne
et hjem, og den storstekompliment var,
da en boligredaktar spurgte, hvor mit
egetverelsel5.n
Indretningen i butikken endrer han
hvert halveir.
sommervar alt i natur"I
lige farver medtransparenteog lettematerialer, men dennevinter gik jeg over til
mere hindfastematerialerog farver, der
spiller med lyset- sort, bitter chokolade
og hvidt med guld- og salvdetaljer.Et
mere konsekventcity look, med leder,
,u.r u1, 1 A1l . -u^l l *t

^ ^ t1d A^ .1( . . .

ux

Klavs er ikke megetfor det, han kalder
'koncept-indretning',men
elskerkontra'en
ster, og KRD er derfor
herlig stilforvirring' medalt fra krombordeog uldte,pper ti1 guldskile og papirholdere i
leder. Dansk design stir hojt pi indkobslisten,og Klavs er tit i Danmark for
at ledeefterbide nyt og gammelt.
Da han ibnedeKRD, var nogleaf de starste trekplastre da ogsi Verner Pantons
flowerpot-lamper i poleret aluminium
og Piet Heins Karlsvogn-lysestage.
,Men,n pointerer Klavs, oen rendyrket
danskstil horer fortiden til. I dagblander
folk genrerneefterlyst og humor. Der er
ikke lengerenogenreglerfor, hvad man
mi ellerikke mi."
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nNationalsportnr. et i Frankrig er at g5,pi loppemarked.Det er nemlig her, man finder et veld af
forskelligestilartertil en ofte overkommeligpris,*
sigerKlavs,som foretrekker Paul Bert-markedeti
Porte de Clignancourt.
er rue Charlot i
Andre godeshoppingsteder
a la Pisseranden
i Koben3. arrondissement,
"lidt
havn med smi nye designbutikkerog gailerier."
mellem
Samtrue de Lille i 6. arrondissement
rue de Beauneog rue de Bonaparte,der er spekket
mange
antikvitetsforhandlere,
med supereksklusive
specialiserede
i ting fra 1950'erne.
Endeliger GaleriesLafayette,35,Blv. Haussmann,
i 9. arrondissement,
et sandteidoradomed hele
r I

t'

'

|

'

ru.uuu m. Dollglnorernlng.

K l a v s b e d s t e a d r e s s e ri P a r i s
Byensbedsteog storsteudvalgaf planter og
blomsterfindespi March6 aux Plantes,Place
Louis Lepine,Isle de la Cit6, 4. arrondissement.
Bedsteolivenoiiefis hos L'Oiivier,23, rre de
Rivoli, 4. arrondissement,
mensParis' bedste
konditor er SadaharuAoki, 35, rue de Vaugirard,
som netop er kiret som irets
6. arrondissement,
'artisan'selvom han er japansk- og som er
>megetbedreend den overeksponerede
konditot
PierreHerm6."

daat dekkeasymmetrisk
Klavsharoftegasterogforetrakker
indi stuerne.
Maden
stir
si folkkantagemaden
optil enbuffet,
pi denlangside,
indmodkokkenet,
ogdugenhansomvender
gernedmodstuerne.
kunstner
Lysestagen
eraf dentjekkiske
forDriade.
Lampen
meget
BorisSipek,
somogsihardesignet
til
ogmaleriet
erbestilt
erfraCatalani
ogdekketmedbladguld,
malerEduardo
0liveira
Cezar.
rummet
hosdenargentinske

Favoritrestaurenterne
er I'Ami jean,27, rue
(tlf. 0033147 05 86 89)
Malar i 7. arrondissement
- >enskon, typisk, ttlraget bistrot med herlige,
narende soecialiteterfra Baskerlandet."
^-i.t
SamtLe KrtchenGaierte,4,rue desGrands
(tlf. 0033| 44 32 0a
Augustins,6. arrondissement
32) - "en modernegalleribistromed et opfindsomt
og megetmodernekokken.u

(vedInvalides-pladsen)
harudviklet
sigtil et
DaruedeBourgogne
i Paris,
tovede
Klavsikkemedat sli til,
design-strog
af dehotteste
i gaden.
Herharhanindet lejemdl
dahanfik tilbudtat overtage
KBD,
butikogshowroom.
rettetsigegetunivers
enkombineret
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{; Eklektisme. Indretningen bliver ligesom i moden - ensretning
og konceptuel indretning er slut. I stedetblander man med
noget fra Ikea, fra auktioner eller designernavne.
+ En international stil, hvor man plukker ting fra hele verden,
modsat en f.eks. 100 pct. ren dansk stil.
'+rBrug og smid vek-ting, da folk ihaiere grad leger med indretningen
og oftere endrer den. Man har et par enkle, gode basisting, som
man supplerer med fund fra containeren eller marskandiseren.
uI'Lyst egetrr og ask, ligesom rdle trrsorter som palisander,
der i en tid har v€ret tabu i Frankrig.
;'' Naturligf varmt lys med gammeldags skrueprrer i stedet
for halogenlampernes kolde lys.
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Sengetappet
er afrikansk
ogkobti den'luskede'
gade,rueSt-Denis
i
Paris.Klavsfik syeten
cremefarvet
bortpA,si
detblevstorreogmere
luksuost.
Sengetojet
fraYvesDelorme
er af
agyptisk
bomuld
og
for at sikreen
stryges
godnattesovn.
Billedet
vedsidenaf
vinduet
erfra170o-tallet
ogforestiller
enitaliensk
operakulisse.
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