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На жаль, ми дуже часто, створюючи інтер'єр, обмежуємося типовою розстановкою
меблів в кімнаті. Адже цей процес можна перетворити на творчий і захоплюючий. До
того ж сучасний асортимент меблів і елементів декору надає широке поле для реалізації
творчих задумів і проектів.

Але для того, щоб створити справді унікальний інтер'єр, потрібні не тільки меблі, але ще і
трохи фантазії, прекрасний вивірений смак і уявлення про кінцевий результат.     
Сучасні дизайнери пропонують створювати інтер'єр на основі одного елементу-солітера.
Створення інтер'єру на базі одного головного елементу має свої переваги: всі меблі для
приміщення і декор підбиратимуться так, щоб вони стали як би ювелірною оправою для
елементу-солітера.

Але який предмет, окрім класичного телевізора і столика, можна взяти за основу
майбутнього інтер'єру? Таким елементом може успішно стати ретро або антикварні
меблі.
Здебільшого меблі «з минулого» мають не тільки зовнішню неординарність, в порівнянні з
сучасними меблями, але і виконує ряд практичних функцій. Візьмемо, наприклад,
старовинна скриня або комод, що дійшли до нас з далекого середньовіччя. Ці скрині
часто були оброблені металевими елементами; сьогодні ж така скриня або комод після
реставрації можуть стати не просто раритетним антикварним предметом інтер'єру, але
так само, як і багато століть назад, бути корисним в побуті. Наприклад, скриню можна
трохи «переобладнати», створивши з неї м'яку лаву. Елементами, які зможуть
підкреслити значущість цієї скрині будуть важкі однотонні порт'єри, тканинні шпалери,
важкі великогабаритні меблі з натурального дерева і обробка приміщення натуральним
деревом. Такий інтер'єр з легкістю перенесе вас у часи рицарських турнірів, хрестових
походів і культу пані серця.

Підбираючи як солітера той або інший антикварний предмет меблів, варто враховувати
те, що той або інший предмет меблів змінювався за весь час свого існування не один раз.
Візьмемо, наприклад, звичайний столик. З самої появи цього предмету в інтер'єрах
майстри намагалися змінити і прикрасити його. Головне, над чим експериментували
майстри, були ніжки столика: вони можуть бути виконані у вигляді жіночих ніжок чи ж у
вигляді масивних лап тварин або птахів.

Привичний для нас столик на одній ніжці дійшов до нас із Стародавнього Риму. Тому,
якщо ви хочете створити у себе інтер'єр в стилі римського імператорського палацу, то
зупиніть свій вибір саме на такому столику, виконаному з натурального каменя і на одній
масивній різьбленій ніжці.

Створити оригінальний інтер'єр можна і за допомогою дивана, який може бути великим і
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важким, а може бути маленьким і витонченим. Так для розміщення гостей, замість
стільців і крісел, чудово підійде витончена двомісна канапка, виконана в стилі ампір.
Коли ви створюєте інтер'єр в стилі якої-небудь епохи, не варто забувати і про те, що
важливу роль у створенні меблів грало географічне місцерозташування цеху по
виробництву меблів. Так, для північних країн характерне використання кування, чеканки
в поєднанні з натуральним деревом; для півдня – відсутність металу, тут було присутнє
тільки дерево з витонченим різьбленням і розписом по ньому.

 2 / 2


