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«Типові квартири обставлені типовими меблями, а в безликі двері врізані типові замки ...»
- і хоча цій відомій фразі зі всіма улюбленого фільму «Іронія долі або з легкою парою»
вже понад 30 років, вона все ще актуальна, коли йдеться про сучасні квартири,
заповнені стандартними фабричними меблями.

Масове виробництво меблів зробило цей ринок уніфікованим, повсюдно можна зустріти
однакові за формою і матеріалом, типові за конструкцією елементи меблювання, які
часто обмежують простір для прояву яскравої індивідуальності її господарів, не всі з
яких можуть дозволити собі замовити унікальну обстановку, виготовлену за
індивідуальними кресленнями.      

Проте, якщо, не дивлячись на всю типовість придбаних вами меблів, ви все ж таки не
розлучаєтеся з бажанням індивідуалізуватися ваше житло, зробити його
по-справжньому затишним і оригінальним, кращого рішення, ніж розпис меблів, вам не
знайти - адже ручний художній розпис меблів здатний утілити найсміливіші і
найнесподіваніші ваші фантазії - пейзажі і герої книг, знамениті будівлі і квіткові мотиви,
старовинні узори і ультрасучасна символіка - все може бути відбито на поверхні меблів
вашого будинку, в потрібній вам колірній гаммі і пропорціях.

На сьогодні існує величезна різноманітність стилів художнього розпису меблів, настінних
і стельових покриттів, з яких ви можете вибрати найбільш відповідний вам по духу -
російський, японський, єгипетський, грецький, східний, фентезі, імпресіонізм, історичний
і багато інших.

Незалежно від вибраного стилю, художній розпис меблів надасть вашому інтер'єру
неповторного унікального вигляду, зробить його незвичайно красивим і таким, що
запам'ятовується. За допомогою цього нехитрого прийому ви можете перетворити
будь-який предмет меблів, подарувавши йому друге життя, вдихнувши в нього частинку
мистецтва і власного внутрішнього світу.

Художній розпис меблів виконується на деревних поверхнях. Найбільш популярними
зараз способами розпису меблів є декоративний і ручний розпис. Розпис меблів
виконується за допомогою масляних, акрилових і алкідних фарб, що мають насичені,
яскраві кольори і володіють глянсовим ефектом.  Активно застосовуються технології
постаріння деревних поверхонь, золочення, патинування - це дозволяє надати інтер'єру
вишуканого, антикварного вигляду.

Ручний розпис меблів передбачає нанесення на заздалегідь очищену поверхню
контурного малюнка, подальше покриття його фарбою і остаточне закріплення за
допомогою лаку. Крім того, заслуженою увагою користується і така технологія
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художньої обробки меблів, як декупаж - наклеювання на поверхню вирізаного
зображення.

Художній розпис меблів хороший тим, що він може бути застосовний абсолютно в
будь-якому інтер'єрі будь-якої кімнати. Ви можете створити стильну кухню, зобразивши
на звичайних кухонних шафах квіткові або їстівні мотиви. Також дуже поширений в
даний час художній розпис меблів дитячої кімнати, що дозволяє перетворити її на
казковий світ, наповнений мальовничими цитатами з улюблених казок і мультфільмів.
Дитина, яку оточує така обстановка, відчуватиме себе героєм захоплюючої пригоди, а
також отримає чудову можливість розвинути закладені в собі пізнавальні таланти і
творчі здібності. Легкі орнаментальні узори, нанесені на меблі у вітальні, зроблять її ще
затишнішою або, навпаки, урочистою, залежно від вашого бажання.

Повертаючись до теми про типові безликі меблі, скажімо, що якби герої фільму
Е.Рязанова звернулися до послуг художнього розпису меблів, дивовижна історія, що
трапилася з ними під новий рік, була б просто неможлива, оскільки після такого
декорування меблі в будинку стають такими ж індивідуальними, як і його господарі.
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