
D.O.M.A. U... 
... Simony Janišovej, dizajnérky a výtvarníčky, ktorej osobité 
keramické produkty si podmanili priestor snáď každého 
milovníka dizajnu a umenia. Zaváňa to u nej umením, 
svetlom a dobrou náladou. K úplnosti chýba už len výhľad 
na more, ateliér a konečne poriadna posteľ
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Si.li.  
Simona pracuje samostatne, aj vo 
dvojici. Výsledkom jej spolupráce 
s Lindou Vikovou je originálny 
výraz, funkčnosť a citlivý dizajn 
produktov ich značky si.li. 
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01 parohy sú pamiatka na starého otca, na 
jeho byt plný trofejí, v ktorom Simona dlho žila. 
02 pracovný Stôl od Samuela Riháka 
je zatiaľ prvým vlastným a najobľúbenejším 
dizajnovým nábytkom.  
03 obľúbený kvet, ktorý je vypestovaný z 
odrezku. 
04 FotoGraFia od Dušana Kochola, z cyklu 
na ktorom s ním Simona spolupracovala 
05 Šálka na čaj Si.li. Simona ju vytvorila 
spoločne s Lindou Vikovou.  
06 Skicák z ryžového papiera si Simona 
priviezla z Číny.  
07 porcelánový popolník s ľadovým 
medveďom je po starej mame.  
08 maľba od maríny pavlovičovej  
V byte ich má vďaka ich priateľstvu viac.
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Najprv práca, potom raňajky. Simonu 
sme navštívili v čase hľadania nového 
bytu a zvažovania, čo je pre ňu podstatné.

Domov je pre teba...Luxus, za ktorý každý 
deň ďakujem. Nie všetci majú šťastie 
ľahnúť si večer pod strechou do postele. 
Atmosféru tvojho bytu tvorí... Svetlo, 
priestrannosť a pohoda.
Tri veci, ktoré u teba nesmú chýbať... 
Umelecké diela, plynový sporák a kvety. 
spontánna spomienka na detstvo... 
Korková podlaha, červené stoličky v 
kuchyni, pohoda a bezpečie. 
Čo ti ako prvé napadne pri myšlienke na 

tvoj súčasný domov? Krásne svetlo vždy 
doobeda a hrkútanie holubov na streche, 
prenášané do kuchyne cez digestor. 
Už viackrát si chcela vyhodiť, ale 
nedokázala si... Zbierku starých 
kalendárov. 
Čo nebude chýbať v tvojom novom byte? 
Poriadna posteľ. Celý život spávam na 
„rozkladačkách“, takže si ju rozhodne 
doprajem. 
Pri výbere bytu sa zameriaš najmä na... 
Jeho atmosféru a lokalitu. 
keby si si mala do neho preniesť len 
jednu vec, bolo by to... Malú zbierku 
umeleckých diel, ktorú som získala 

väčšinou bartrom od kamarátov. Je to pre 
mňa to najhodnotnejšie, čo mám. 
Čo určite u seba nechceš mať... 
Umelé kvety. 
Tvoja najideálnejšia predstava bývania... 
Dom, ktorého súčasťou bude môj ateliér s 
dielňou a s výhľadom na more. 
Deň začínaš... Pohárom zeleného čaju 
a odpovedaním na e-maily. Potom 
nasledujú raňajky. 
Tvoj vzťah ku knihám je... Je to vzťah 
na celý život. Momentálne nabral nový 
rozmer vďaka čítačke, ktorú som dostala 
na Vianoce. Uvidím, ako nám to bude 
ďalej fungovať.
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