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Sila tradície

Napriek moderným trendom
a novátorským myšlienkam
v stvárňovaní interiéru sú stále
mnohí z nás ovplyvnení tradičným
poňatím obytného priestoru,
v akom vyrastali. Ako treba
pristupovať ku klasickej dispozícii
Na otázky o tom, ako zostať verný bytu či domu, aby nepôsobil
tradíciám a predsa vytvoriť moderný fádne alebo staromódne?
a vkusný interiér odpovedá Pri tvorbe dispozície bytu alebo
, domu je architekt prirodzene
aktuálnymi trendmi.
www.home4style.sk ovplyvnený
Keďže požiadavky na bývanie
sa neustále menia, dobre
navrhnutý interiér by mal reagovať
predovšetkým na individuálne
požiadavky konkrétnych užívateľov. Tvar, farba a najmä rozmiestnenie
nábytku, by mali prirodzene reagovať na špecifiká daného priestoru.
Napriek tomu, že nie všetky princípy viažuce sa na trendy možno
aplikovať v praxi, predsa len existuje akýsi všeobecný prúd ovplyvňujúci
podobu dnešných interiérov. Napríklad, zapratávanie priestoru
nábytkom je out. In je vzdušný priestor s minimálnym počtom
zariaďovacích prvkov. Ako skladovací priestor slúži namiesto obludných
skríň roll-door alebo samostatná miestnosť, šatník walk-in. Sklenené
vitríny v obývačke, ktoré slúžili ako výkladné skrine, sú tiež minulosťou.
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Ing. arch. Lucia Meszárová
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Ktoré materiály by ste odporúčali na vytvorenie tradičného, ale
štýlového interiéru?
Tradičný interiér nemusí znamenať nudu. Využitím tradičných
materiálov (drevo, kameň, koža, textília) a dobre zrealizovaným
nápadom môžeme vyťažiť maximum. Všetky tradičné materiály –
obklady stien kameňom v interiéri, nábytok z masívu či doplnky
z mosadze a prútia – z minulosti, využívame aj v súčasnosti len v inej
kvalite a vyhotovení. Stačí sa vyhnúť nadmernému kombinovaniu
farieb, materiálov či premnoženiu doplnkov. Jednoduchosťou nikdy nič
nepokazíme.

Dizajnovým stojanom Orfeo z fúkaného skla sa
Bořek Šípek vracia k historickým medzinárodným
tradíciám, www.driade.com, predáva Konsepti

Čomu sa treba vyhýbať, aby miestnosti nepôsobili príliš nudným
a nenápaditým dojmom?
Ak sa chceme vyhnúť nude, je vhodné priestoru vdýchnuť nápad
alebo lepšie povedané, pointu. Farebnosť a materiál podlahy, stien
a nábytku by sa mali určiť tak, aby sa jednotlivé zložky dopĺňali
a zároveň akcentovali navzájom. Farebný či materiálový akcent je
základom nápaditosti interiéru. Každý priestor by mal pôsobiť príjemne
a pohodovo. Veľmi dôležité je osvetlenie, ktoré je v našich bytoch
či domoch druhoradé. Práve typom svietidiel dokážeme ovplyvniť
atmosféru daného priestoru. Ďalším dôležitým faktorom je dekorácia
interiéru. Mala ba nadväzovať na zariaďovacie prvky. Vďaka nej sa
v interiéri dokážu prekryť ostatné nedostatky. Každá miestnosť by
sa mala riešiť osobitne s určitým nápadom, zaujímavým detailom
alebo kontrastom a popritom zachovať jednotný štýl, aby náš domov
nepôsobil rozpačito, ale ucelene.
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01 V kolekcii šperkov Essentials využil dizajnér Patrik Muff
archetypálnu symboliku tvarov – anjelské krídlo pre nevinnosť,
srdce z lásky, lebka na pominuteľnosť a kotvy pre nádej,
www.nymphenburg.com
02 Osvetlenie ako za starých čias – závesný svietnik Luciola
z ohýbaného kovu, dizajn Fabio Novembre,
www.driade.com, predáva Konsepti
03 Nová kolekcia Life style vytvára veľkorysý pocit priestoru
s jemnou kultivovanosťou, www.esprit.de/home
04 Klasicky moderná stolná lampa Virginia má tienidlo z bavlny
a stojan z tepanej mosadze, www.lambert-home.de
05 Novinka z tohtoročného Kolína – príručný stolík s delikátnymi
mosadznými nožičkami a akcentmi na vrchnej doske,
www.jansenfurniture.com
06 Klasické kreslo Flax svojou drevenou konštrukciou pripomína
nábytok zo sedemdesiatych rokov, dizajn Philippe Nigro,
www.ligne-roset.sk
07 Vázy z kolekcie Severini a Boccioni pôsobia na zmysly svojím
reliéfom – plôšky fúkaného farebného skla čarovne zachytávajú
a odrážajú svetlo, www.lambert-home.de
08 Model Together kombinuje dve dekorácie – svietnik a vázu na
kvety, dizajn Marta Laudani a Marco Romanelli, www.driade.com,
predáva Konsepti
09 Podlaha z radu Lagune dodáva miestnosti jedinečnosť, exotické
merbau vyvoláva vďaka svojej farbe dojem tepla a domácej pohody,
svojím vzhľadom pripomína historickú lodnú palubu,
www.quick-step.com
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Stolík Dorian nekompromisne upúta
pozornosť tvarovanými nohami
lakovanými na červeno, cez vrchnú sklenú
tabuľu je na ne dokonalý výhľad, dizajn
Dominique Mathieu, www.zanotta.it

Kožená pohovka Blanche ozdobená tradičnými gombíkmi zaujme
nezvyčajným asymetrickým tvarom, dizajn Kati Meyer-Brühl, www.bruehl.de

43

