living

tới thăm căn hộ thời trang và ngẩn ngơ trước mùa thu ở salzburg

không gian
tinh tế
Căn phòng có những thớ gỗ ngả màu thời gian luôn quyến
rũ lạ kỳ. Chúng cho ta cảm giác dễ chịu, dịu dàng khơi
lên những câu chuyện, những cảm xúc sâu kín nhất...
Tổng hợp THANH AN - Phỏng vấn TIM SEIFERT - Ảnh Ailine
Liefeld từ FREUNDE von FREUNDEN (freundevonfreunden.com)
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Không gian bếp là nơi Malin Elmlid
- tư vấn viên về thời trang người Thụy
Điển - yêu thích nhất. Bởi ở đó, cô được
chìm đắm trong niềm đam mê lớn thứ
hai sau thời trang: Nấu nướng.
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húng tôi ngồi nơi ban công
tuyệt đẹp nhà Malin, tắm
mình trong ánh nắng ban
mai mùa Hè, xung quanh
là những món đồ nội thất
giản dị bằng gỗ đã ngả màu thời
gian và những cành hoa lys trắng
muốt. Malin nói cô muốn có một
khu vườn của riêng mình nhưng
những chuyến du lịch - một trong
những niềm đam mê lớn nhất của
Malin - khiến ước muốn đó cứ mãi
dang dở. Sự tò mò và tình yêu thiên
nhiên đưa cô gái đến từ Thụy Điển
này đi khắp nơi trước khi tạm dừng
chân tại Berlin.
Bạn bè rất ngưỡng mộ tài nấu
nướng và đặc biệt tài làm bánh mì
của cô. Cuối năm 2009, một ý tưởng

nảy ra trong đầu Malin: “Tại sao
mình lại không chia sẻ những chiếc
bánh mì ngon với tất cả mọi người?”.
Dự án Bread Exchange (Trao đổi
bánh mì) được ra đời từ đó: Malin
trao đổi những chiếc bánh mì tự tay
mình làm với những phụ nữ khác ở
khắp nơi trên thế giới. Mọi thứ hoàn
toàn miễn phí - điểm chung là tình
yêu dành cho nấu nướng và nội trợ.
Malin vừa tạm dừng công việc tại
phòng Kinh doanh của thương hiệu
thời trang nổi tiếng Wood Wood để
dành thời gian để “nuông chiều bản
thân một chút”.
Câu chuyện bên bữa sáng của
chúng tôi trôi theo những niềm yêu
thích của Malin: từ thực phẩm tươi,
du lịch, tới âm nhạc và thời trang.

1. Malin Elmlid trong căn hộ riêng ở Berlin. 2. Bữa sáng với bánh mì Bread Exchange.
3. Phòng khách. 4. Một "khu vườn" nhỏ xinh ngay trên kệ bếp.
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5. Malin nói nơi cô ở không có đủ không
gian cho một khu vườn. Nhưng thật hạnh
phúc khi nhìn những chậu cây nhỏ xinh
hiện diện trong phòng. Chỉ một chậu cây
nhỏ xíu cũng có thể khiến không gian thêm
sức sống. 6. Góc dễ thương trong căn hộ thể
hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự sáng tạo của
chủ nhân.
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Sự giản dị, tinh tế và thanh nhã hiển hiện khắp nơi,
qua màu sắc, kiểu dáng và những món đồ được cô
bày biện trong phòng...

Chốn đi về của cô gái Thụy Điển mê dịch chuyển
ở Berlin giản dị, gọn gàng, vừa mang nét hoài cổ
lại vừa hiện đại và thời trang - đúng như phong
cách nội thất tao nhã thường thấy trong các ngôi
nhà Bắc Âu. Chủ nhân của căn hộ này đã khéo léo
sắp đặt để không gian trông có vẻ lộn xộn một
cách có tổ chức...
Malin chia sẻ rằng cô không thích sử dụng máy
đọc e-book Kindle cũng như bất cứ thứ gì biến cô
thành người phụ thuộc vào công nghệ. Cô thích
những cuốn sách, sắp xếp chúng, tô màu chúng,
làm chúng trông lộn xộn một chút... “Cứ như thế
bạn đã tạo được một không gian riêng theo tính
cách của mình!”.
Bạn muốn "trao đổi bánh mì" với Malin? Hãy tới
thăm cô ấy tại địa chỉ www.elmlid.com!
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