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Nyaraláskor sokszor
megihlet minket egyegy ország kultúrája,
színe, illata, harmóniája, ami hazaérve
arra ösztönöz, hogy
lakásunkba varázsoljuk
hangulatát. Az egyik
ilyen jellegzetes táj Görögország, ami stílusjegyeiről, pontosabban:
tengerpartjáról híres
– hiszen a kontinens
és a rengeteg sziget nagyon változatos kulis�szát adnak az antik és
a népies építészeti csodáknak egyaránt. Így
az sem meglepő, hogy
mennyire jellegzetes
a görög enteriőr – legyen szó rusztikus vagy
akár elegáns-klasszikus
berendezésről!
Szinte természetes, hogy
a kék-fehér színpár hallatán sokunknak automatikusan Görögország ugrik be. Valóban, az e stílusjegyeket követő enteriőrökben az egyszerű
fehér falak (bennük falfülkékkel), fehér baldachinos ágyak
és a kékre festett ablakok, zsalugáterek adják az alaphangulatot. És valóban, az „egyszerűség és a természetesség” a valódi kulcsai ennek a stílusnak
– a hangsúly a színeken van.
Ez az egyszerűség és harmónia jellemző a klasszikus
vonalat képviselő és nemes
alapanyagok felhasználásával
készült épületekre, épületbelsőkre, bútorokra és berendezési tárgyakra is.
A „görög” a rengeteg fehér
szín ellenére is meglehetősen
férfias stílus a rusztikus, illetve
tisztán klasszikus formáknak
köszönhetően.
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A görög

istenek otthona
Dekoráció,
berendezés, színek

Ha a hagyományos módon
szeretnénk dekorálni, akkor a
hagyományos használati tárgyak a legmegfelelőbbek erre
a célra: kancsók, cserépedények és természetesen az amforák és a megfelelő textíliák
alkalmazásával a görögös hatás
tovább fokozható. Pontosan
milyenek ezek? Természetesen
természetesek. A legkedveltebbek a gyapjú, a pamut és a

lenvászon. A gyapjúból elsősorban szőnyegekként vagy
takaróként szolgáló szőttesek
készülnek, és gyakran jellegzetes geometrikus mintát hordoznak. Talán ismerős is a görög „flokati”, amely jellegzetes
törtfehér, illetve fehér színben
pompázó, bolyhos gyapjúszőnyeget jelent.
Pamutból szintén szőttesek
készülnek, és a kidolgozásuk

inkább rusztikusan durva, és
mintázatukat tekintve általában csíkosak.
Az igazán kellemes és jóval
lágyabb lenvászonból pedig elsősorban lepedők, ágyneműk,
asztalterítők és függönyök készülnek. Igazán gyönyörű hímzett darabokkal is találkozunk
– itt a hímzés általában színes
selyemfonállal készül!
Dióhéjban

n A népies görög
enteriőrök
nagyon
egyszerűek és rusztikusak. Kevés berendezési tárgy használatával érhetjük
el a „kívánt hatást” (amely bizonyos esetekben kimondottan „spártai”).

n A falak általában fehérek,
gyakran beépített polcokkal,
élelmiszer-tárolókkal „törik”
meg.
n A padló manapság inkább egyszerű kerámialapokból készül, természetesen a
gazdagabb házakban ezt mészkő, gránit, márvány váltja fel.
n A mai, modernebb bútorok formavilágán és díszítésén
nagyon is érezhető még az antik örökség!
n A fehér makulátlan tisztaságát és hűvösségét a világoskék és tengerkék színek
még inkább kiemelik, a hagyományos görög stílusban
kiegészítésként további természetes színeket is használhatunk: citromzöld, olívzöld,
okker, rozsdásvörös és -barna
(de csak keveset!).
n Használhatunk geometrikus mintájú, vastag szőtteseket
is falidíszként!
n Keményfa padló vagy terrakotta cserép az igazi a talpunk alatt. Szőnyegként jól
mutatnak a szintén geometrikus mintázatú és a fehér, bézs
és földszínekben pompázó szőnyegek – mint pl. a heriz.
n A kemény, rusztikus szobabelsőket lágyíthatjuk fehér
muszlinfüggönnyel!

n Díszítsünk amforákkal,
urnákkal, és ne feledkezzünk
meg a díszpárnákról sem, amelyekkel puhábbá, barátságosabbá varázsolhatjuk az enteriőrt.

Itthon

Ahogyan a többi mediterrán
stílus is, a napsütötte „díszletben” otthonos görög stílus is néha idegenül mutathat
nálunk, ahol gyakran borult,
szürke az ég, és télen (néha)
még a hó is esik.
Mit tegyünk, hogy elkerüljük ezt az „ellentmondást”?
Az amúgy hűsítő enteriőrt
„melegítsük fel” textilekkel!
Sok rongy- vagy keleti szőnyeggel, több falikárpittal,
párnákkal, sujtásokkal és függönyökkel. Használjunk meleg színeket – napsütötte sárgákat és terrakottákat (kerüljük a hűsítő színeket).
Ha így teszünk, kimondottan érdekes, mindenképpen
szeretnivaló és pihentető otthonba térhetük haza.
Ha inkább a mai görög elegáns-klasszikus lakberendezést
részesítjük előnyben – lássunk
néhány példát! A képek önmagukért beszélnek. A klas�szikus vonalak és formák, szoborszerű – néha drámai hatású
berendezési tárgyak igencsak figyelemreméltóak és
nagyon különlegesek!
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