Atmosféra
Paríža

Parížsky byt… V mysli sa nám vynárajú predstavy o tajnej láske, milostných vzťahoch, romantike, európskej
kráse. Miestnosti zdobia vysoké stropy s veľkolepými
architektonickými detailmi. Malé balkóniky so zábradlím z tepaného železa núkajú výhľady na malebné uličky či rieku Seinu.

P

arížsky interiérový dizajn v sebe
kombinuje množstvo štýlov od baroka, rokoka, neoklasicizmu, art deco
cez prvky typické pre oblasť Stredomoria
až po námety z kabaretného prostredia.
Pokiaľ uvažujete čo sa skrýva za elegantnými parížskymi múrmi a ako si preniesť
túto atmosféru a štýl bytového dizajnu k sebe domov, pokúste sa začleniť do
priestoru niektoré z nasledujúcich prvkov.
Farby a akcent čiernej
Sýte farby drahokamov ako smaragdová
zelená, karmínová červená či kráľovská
modrá sú zdôraznené čiernou, bielou a zlatou. Čierna je akcentnou farbou a zároveň
zjednocujúcim prvkom izieb Paríža. Zvoľte
však také riešenia, aby priestor nevyzeral
príliš tmavo. Nájdite natieraný drevený
nábytok, rámy, textílie, tienidlá a doplnky
v čiernej farbe alebo s čiernym lemovaním.
Nábytok
Vyrezávaný drevený nábytok v tmavých
tónoch či so škvrnami so zlatým nádychom… Popraskaná a rozrušená kombinácia čiernej a slonovinovej farby pridá
vizuálne dreveným kusom na rokoch. Nič
nie je podstatnejšie ako vhodný nábytok.
Jednotlivé kusy by mali pôsobiť akoby ste
ich hľadali veky. Nábytok by mal vyzerať
staro a používane, nie však opotrebovane!

10

Nezabudnite, že každá francúzska spálňa
má svoj romantický toaletný stolík! Obyčajnému stolíku môžete dodať luxusný
vzhľad ak ho zahalíte do hodvábu, pridáte
zrkadlá a volány. Celkový dojem umocnia
doplnky v štýle vintage, rámiky a flakóny.
Okrúhle stoly by mali mať vrstvené obrusy. Nič nevystihuje Paríž lepšie ako malý
stolík a stoličky a lá bistro. Pri kávový stolík umiestnite veľký otomán pokrytý bohato zdobenými tkaninami. V parížskom
interiéri sa vždy nájdu aj kované kusy nábytku.

Po stáročia sú Francúzi
známi svojim štýlom
a vyberaným vkusom vo
všetkých dekoratérskych
oblastiach. Interiérový
dizajn nie je výnimkou.

Tkaniny, čalúnenie, koberce
Zamat, damašek, brokát, hodváb či tradičný ľan alebo plátno – textílie, ktoré možno
nájsť v miestnostiach v štýle Paríža. Ľan a
plátno často využívajú kockované vzorovanie – či už v malej, alebo veľkej mierke
– vo vzájomne príbuzných farbách. Luxusný starosvetský vzhľad umocnia strapce,
šnúrky, lemovanie a iné detaily. Môžete
použiť široké pruhy, štruktúrované tkaniny či patinované kože.
Nábytok – postavený na vyrezávaných nohách – by mal byť čalúnený nádhernými,
zdobnými látkami s krajčírskymi detailmi.
Vankúše zabezpečia pohodlie, ale i eleganciu.
Podlahy – z tvrdého dreva – by mali byť
tmavo sfarbené a pokryté starými orientálnymi kobercami. Tie dodajú zemniace
vzory, farby i závan dávnych čias.

vábne vankúše, vintage svietniky, kvetiny
a rastliny, porcelán, jemné porcelánové bábiky…

Parížsky interiérový dizajn v sebe
kombinuje množstvo
štýlov od baroka, rokoka, neoklasicizmu,
art deco cez prvky typické pre oblasť Stredomoria až po námety
z kabaretného prostredia.

Osvetlenie
Čo sa osvetlenia týka, zvoľte nástenné
svietidlá s čiernymi hodvábnymi tienidlami, krištáľové lustre a stolné lampy so
strapcovými tienidlami.
Dekorácie stien
Použite veľké plagáty s francúzskymi pamiatkami a parížskymi budovami. Ak sa
vám podarí nájsť maľby, staré čiernobiele
pohľadnice alebo fotky v sépiových tónoch
zobrazujúce čokoľvek francúzske, tým
lepšie. Ľahko nájdete zámky, pastorálne
scény, pohľady na Eiffelovu vežu, monetovské impresionistické maľby či obrazy
člnov na Seine.
Ústredným bodom parížskych miestností
sú často veľké hodiny. Nájdite reprodukcie hodín s francúzskym označením alebo
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také, ktoré zobrazujú francúzske scény.
Čím staršie vyzerajú, tým lepšie! Nemusia
fungovať. Iba musia úžasne vyzerať!
Dekorácie okien
V závislosti od celkového štýlu miestnosti
a jej využitia, na okná možno použiť padavé závesy doplnené drapériami, volánmi,
strapcami, hodvábnymi šnúrkami… V jednoduchšie poňatých izbách možno ponad
okenice alebo drevené žalúzie použiť ľanové alebo plátenné závesy.

Po stáročia sú Francúzi známi svojim štýlom a vyberaným vkusom vo všetkých
dekoratérskych oblastiach. Interiérový dizajn nie je výnimkou. Parížske riešenie bytov je obzvlášť pôvabné a vkusné. Francúzsky štýl môže byť viac či menej nazdobený,
vždy je však atraktívny. Skúste preniesť
kúsok z neho i k sebe domov…
Autor: Ing. Renáta Botev, Interiérový dizajnér
a zakladateľ Real Beauty Interior Design,
www.rbinterior.webs.com,
facebook.com/RealBeautyInteriorDesign
z angl. originálu preložila Ing. Lenka Andelová
Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie

Doplnky
Pre celkové dotvorenie interiéru a lá Paríž použite veľké zrkadlá v štýle vintage,
architektonické prvky (stĺpy, krakorce),
záhradné sochy, doplnky z čierneho drôtu,
hodiny, škatule na klobúky, luxusné hod-
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