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Annak ellenére, hogy
manapság minden
eddiginél nagyobb
a tapétaválaszték, a
lakásunk látványos
átváltoztatáshoz
sokszor elegendő lehet
egy jó ötlet, néhány jól
megválasztott festék,
némi „technika” és
egyetlen fal.
Nem kell feltétlenül
szakembert hívnunk,
hogy a végeredmény
láttán elégedettek legyünk, mindenesetre
nem árt, ha szem előtt
tartunk néhány aranyszabályt, és ismerünk
néhány trükköt.
A lakás falai olyanok,
mint az üres festővásznak. Nagyon jó lehetőséget
nyújtanak számunkra arra,
hogy kreativitásunkat kihasználva, egyéni elképzeléseinket
megvalósítsuk. Egyedi falak kialakítására főként olyan falakat
vagy falfelületeket válasszunk,
amelyek elé nem bútorozunk
(vagy csak alacsonyabb bútorok kerülnek elé). Ilyen falfelületek például az ágyfejvég fala a
hálószobában vagy a nappaliban egy komód feletti terület.
Választásunk eshet olyan
falra is, amely egy adott helyiségben hangsúlyos szerepet tölt
be és/vagy valamilyen különleges adottsága miatt (például
érdekes forma, megvilágíthatóság, kéménypillér, oszlop)
érdekes hatást érhetünk el az
átfestésével. Különféle eljárásokkal tetszőlegesen dekorálhatunk, és a lényeg: bármikor
változtathatunk, ha meguntuk
saját műalkotásunkat.
A falakon kialakíthatunk
különféle struktúrákat, és választhatunk sokféle forma és
szín között.
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Festett
falak
Az talán nem újdonság,
hogy a különféle színek használatával teljesen megváltozik
egy szoba. Egy kicsi helyiséget
optikailag nagyíthatunk, egy
sötétből világosat varázsolhatunk. És az sem mellékes,
hogy a színek a lakásban élők
hangulatára is hatással vannak.
Fontos, hogy a megfelelő hatás érdekében hagyjunk mindig elegendő időt magunknak
arra, hogy a hozzánk legjobban
illő színeket kiválasszuk.
A mellékelt rajzok jól szemléltetik, hogy 3 azonos méretű helyiséget miként változtat
meg a különféle minták alkalmazása.

1. Csíkok: igen klasszikusnak

számító falfestési minta. Az
egyforma széles, függőleges
csíkozáson kívül (magasságot
növelő hatás) festhetünk vízszintesen is. Ebben az esetben a falunk szélesebbnek tűnik majd. Az egyes csíkoknak
nem kell feltétlenül egyforma
szélesnek lenniük. A különféle
szélességű sávok az egyes színeket jobban kiemelik.

2. A pasztell zöld szín külön-

féle árnyalataiban, sablon segítségével készültek a képen
látható körök. Ez a megoldás
jó alternatívája lehet egy drága

festménynek, hiszen ugyanúgy
magára vonja a lakásba lépők
tekintetét. Még látványosabb,
ha egy kör alakú ablak, rés
vagy tükör köré kerül!
3. Kockás: színes felületekkel
egészen különleges hangulatot
varázsolhatunk egy szobába,
akkor is, ha nem egy teljes falat, hanem kisebb, egymás
melletti területeket színezünk.
Legtöbben tiszta, friss és hűvös
hatásúnak tartjuk a fehér és a
tenger színeinek kombinációját. A képen látható módon, a
vízkék és a türkiz színek finom

változatait alkalmazva elegáns
hatást érhetünk el.
Egészen más, ellentétes benyomást kelt az azonos négyzetek színezésével készült fal!
A narancs-vörös-lila árnyalatok titokzatos, egzotikus hangulatot kölcsönöznek (a geometrikus formák ellenére is!) a
helyiségnek. Néhány jó tanács:
modellezzük a falat papíron,
vagyis készítsünk pontos tervet arról, hogy az egyes négyzetekbe mely színeket fogjuk
festeni. A falra pedig filctollal
szerkesszük fel a négyzeteket!
Még érdekesebb hatást érhetünk el, ha „alapként” különleges struktúrájú festhető tapéta szolgál. Ha ilyen
nincs, akár magunk is készíthetünk kisebb területeken
érdekes felületeket, ha például struktúrglettet használunk. Festőhengerrel is dolgozhatunk – különféle hengerek, különféle mintázatot és
felszínt adhatnak a felhordott
festéknek.
Sablon

Persze nem csak „szabályos”
mintákkal díszíthetjük a falat. Sablonokat mi magunk is
készíthetünk. A nagyobb festékgyártók közül jó néhány kínálatában szerepelnek festő
sablonok, illetve egyes hobbiboltokban további minták
között válogathatunk.

Készíthetünk egyedi geometrikus mintákat is, ehhez használhatunk függősúlyt
(„hagyományos” függőleges
csíkozásnál is ezt használják
a festő szakemberek) vagy/és
maszkolószalagot is!
Igazán különleges a már néhány éve piacon lévő gyöngyházas, illetve arany és ezüst
festékekkel készült faldíszítés,
akár mintázatot készítünk,
vagy csak kihasználjuk a felületek által visszavert fény érdekes hatását. Egyébként, ha
vállalkozunk az „eredeti állapot” visszaállítására, akár egyes
alkalmakra (mint például a
hamarosan beköszöntő karácsony) készíthetünk ünnepi
dekorációt is! Fessünk arany
és ezüst gömböket, majd díszítsük őket egy-egy apró, csillogó kristállyal – a gyertyafénynél is remekül mutatnak a
„falidíszek”.
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