otthon
Nem múlhat el
a nyár úgy, hogy ne
kerüljön bemutatásra
az egyik legnépszerűbb mediterrán
stílusirányzat, a
provence-i stílus. Milyen ez az irányzat és
honnan származik?
Provence tartománya
Franciaország délkeleti részén helyezkedik el, fogalmazhatnánk úgy is, hogy
Franciaország igazi
gyöngyszeme.

Szabó-vedress
krisztina

lakberendezõ
rovata

A francia
kapcsolat
A stílus jellegzetességeinek bemutatásához legideálisabb helyszín egy öreg
udvarház lehetne, lehetőleg világos okker színű terméskővel
borítva. A környéket óriási levendula- és napraforgótáblák
díszítik. A szőlőskertek, az
olaj- és ciprusligetek vad- és
nemesített virágokkal, fűszernövényekkel és egy-egy mandulafával adják az igazi kulis�szát. És természetesen gyönyörűen süt a nap…
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A provence-i igazi mediterrán jellegű stílus, és gyakran gyűjtőnévként használva
az összes vidékies stílust hajlamosak vagyunk egyszerűen
provence-i stílusnak nevezni.
Ahogyan az „eredeti” környezetben, a lakberendezésben
is főszerepet kapnak a természetes anyagok. A meleg színek
használata ellenére nem nyomasztó az összhatás, sőt inkább
levegős és friss, köszönhetően a
sok fehérnek, a sárgák különfé-

le árnyalatainak, valamint a levendulaszín és friss zöldek kellemes arányban megválasztott
használatának. És még valami:
talán a „régi” tárgyak, építészeti elemek és használati tárgyak
tiszteletétől és különleges elegyétől oly népszerű…
Mindenesetre számomra a
provence-i lakberendezés igazi elegáns country stílus… hiszen mindig van benne egy
csipetnyi csillogás. Lássuk, mi
teszi tökéletessé az összhatást.

Színpaletta

Tapasztalatom szerint a stílusok és hangulatok kiemelt fontosságú meghatározója a szín.
Nincs ez másképp e stílus esetében sem. Sőt, többféle színpaletta közül választhatunk.
n Meglepő, de igaz, hogy az
eredeti provence-i színpalettában egy kicsit visszaköszön a
francia trikolór: vagyis a bordó-vörös és az égszínkék természetes fehér, illetve törtfehér
árnyalatokkal.
n Egy másik lehetőség a
friss színek használata – a tengerparti tájakat idézve –, vagyis friss zöld, világos tenger-,
illetve égszínkék különféle árnyalatai – természetesen itt is
fehérrel, illetve natúr krémszínekkel. A hűvös színek mellett
használjunk natúr színű fát (ez
a sárgás-narancs árnyalat kissé
felmelegíti a friss színeket)!
n Semleges színek: főként
a „kortárs-provence” irányzat
használja ezeket a natúr, semleges színeket. Ezek mellett jól
érvényesül a modern designbútorok formavilága.

Padlók és Falak

A komolyabb igénybevételnek
kitett területeken – pl. konyha, étkező, előtér – a padlót
burkoljuk praktikus, kopottas
mázas kerámiával, a többi helyen használjunk natúr vagy
festett hajópadlót. („Városi
környezetben” ez mediterrán
jellegű, antikolt járólapot és
rusztikus hatású, pl. lamináltpadlót jelent.)
A falakon is az „antik” és
természetes hatás érvényesül:
boríthatunk egyes falfelületeket terméskővel vagy a régi
csupasz téglafalakat egysze
rűen meszeljük le. „Mesterségesen” is alakíthatunk rusztikus falakat – struktúrglettel,
illetve (foltos) festéssel – a lényeg, hogy régiesnek tűnjön!
A bútorok

Nem hivalkodó asztalos- és
kovácsmunkák köszönnek vissza a berendezés darabjain.

Amint korábban is említettem,
a különböző régi időkből származó, különféle színű és stílusú darabok is jól megférnek
egymás mellett (persze gondosan összeválogatva!). A díszítéseken népi motívumokat
láthatunk, a tömörfa bútorok
általában viaszoltak vagy festettek – elsősorban az antik-fehér, világosszürke árnyalatok
kedveltek.
Nagyon szépen mutatnak
a különféle rattanbútorok, és
a kisebb faragott asztalkák is.
A bútorok között a nyitott
polcok és a tálalószekrények
játsszák a főszerepet. Már itthon is készülnek olyan különleges, kézzel festett bútorok,
amelyek ezt a csodálatos világot idézik, és valódi gyöngyszemei lehetnek egy provence-i
hangulatú étkezőnek vagy akár
hálószobának.

Apró tippek

n A konyha és az étkező területe a leghangsúlyosabb, hiszen régen is itt gyűlt össze a
nagy család!
n A konyha elengedhetetlen
kellékei: fűszernövények kis
tálkákban, cserepekben, a gyümölcsök rattankosárban vagy
égetett cserépedényben. És a

csillogáshoz: egy-egy régi porceláncsésze és tálka is dukál!
n Lámpák: gyönyörűen
mutat egy finom kristálycsillár
ebben a környezetben.
n Textilek: csíkosak vagy
kockásak. A nappaliban jól
mutatnak természetes anyagokból készült terítők, gyapjútakarók és természetesen: a
párnák! Az ablakokat könnyű
lenfüggöny takarja, és elővehetjük végre a déditől örökölt
csipketerítőket is!
n Apró fali dekorációk: régi
boros címkék és francia éttermek étlapjai, vagy akár régi
francia bélyegek stb.
n És végül: egy csokor levendula!
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