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Ahogyan már korábban
is említettem, az ősz nem
kizárólag az elmúlást jelenti,
hanem olyan különleges színés hangulatpalettával ajándékoz
meg bennünket, amit igazán
kár lenne „kihagyni”!
Lássuk, milyen idén a „trendi” ősz – otthon!

otthon

Itt van az Ősz,
itt van újra…

Színek

Teljesen egyértelmű: idén
ősszel tarol a lila. És nemcsak
egymagában, hanem különféle
kombinációkban is. Nagyon
naprakész (és ugyanakkor hálás) a fekete (vagy szürke, illetve ezüst)-fehér-lila, illetve a
lila-arany(sárga) összeállítás. A
lila jelentős szerepet játszik az
egzotikus lakberendezési stílusban is, de az úgynevezett
etno irányzatnak (a piros mellett) meghatározó eleme. Hűvösebb, kékes árnyalataiban a
lila még a kimondottan férfias
enteriőrökben is üdítően hat.
A télies csillogást beharangozva gyönyörűen illik az ünnepélyes hangulathoz és a csillogó, fényes felületekhez!
n A több éve tartó hódító
hadjáratát tovább folytatja a fehér szín is.
Nagyon kedvelt a fehér színű- és a természetes
(vagy
természetes hatású) fafelületek
kombinációja. A
designer darabokat
keverjük tömörfa bún

Nyáron igyekeztünk minél több időt a szabadban tölteni, de ahogy hűvösebbre fordul az idő
és egyre és rövidebbek a nappalok, nem árt, ha
„kuckónkat” is felkészítjük az őszi–téli szezonra.
Stílusok

Az egyébként is méltán népszerű, nosztalgikus hangulatban berendezett enteriőrök
mind divatosabbak – és ennek
a meleg, otthonos stílusnak az
év hidegebb felében nagyon is
örülhetünk! A
használt, antik felületek
és
visszafogott színek nem jelentenek feln

tétlenül „kopott” megjelenést,
hiszen a kárpitokon és falfelületeken bátran használhatunk
egy-egy erősebb (jellegzetes)
színt – például zöldet, vagy a
már fent említett lilát! Ezenkívül a stílus eleganciájáról
kristálycsillárok, finom megjelenésű asztali lámpák gondoskodnak. Ha megengedhetjük
magunknak, mindenképpen
tegyünk szert egy stílusos kandallóra is – nemcsak szép és
hangulatos, hanem gazdaságos
megoldás is lehet!

Ha a különféle területeken
Landhaus, illetve Country elnevezés alatt futó stílust ötvözzük modern, egzotikus vagy
etnoelemekkel – érdekes, friss
hatást érhetünk el!
n Lakásunk őszi–téli „kuckósításának” során idén a ruházati divatban is kimondottan
aktuális rusztikus – kötött,
horgolt, gyapjú, sőt szőrmés –
felületek is komoly szerephez
jutnak. Ezeket leggyakrabban
párnák, plédek, illetve szőnyegek formájában szerepeltethet-

jük otthonunkban. A családi
örökségből, vagy a bolhapiacról származó szép csipkék is új
„megvilágításba” kerülhetnek
a mostani trendnek köszönhetően.
n A csillogás, a glamour is kiteljesedik. Főként a dekoráció
ban, luxus hatású felületeken
és kiegészítőkön köszön vissza.
Sok-sok arany, ezüst és kristályos-gyöngyös felület feketével, illetve fehérrel kombinálva
garantáltan „beragyogja” még
a szürke, esős napokat is!

Hangulatok
n Tehát

közeleg a vendégvárás,
süteményillat, forró tea, forralt bor szezonja. Készítsünk
vagy vásároljunk az évszakra
jellemző kiegészítőket (szép
mécsestartókat, stílusos teásbögréket, tálcákat stb.) és dekorációkat!
n A bejárati ajtón köszöntheti
vendégeinket egy bogyós termésekből készített, vidám,
őszi koszorú, az uzsonnához
készülő ültetőkártyákat pedig
(környezetbarát és gazdaságos

megoldás!) helyettesíthetjük
egy-egy szépséges őszi levéllel,
amelyre ráírjuk a vendégünk
nevét…
n Lassan itt a töklámpás-„szezon” is! Igazán rusztikus hangulatú a narancs, lila és zöld
színek egyvelege – dekorációként jól megférnek egymással
a kisebb-nagyobb dísztökök, a
csipkebogyó és a lehullott levelek! Mértéktartó használattal filcből kivágott formákat is
használhatunk – például poháralátétként.
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torokkal, természetes kővel és
esetleg némi természet közeli
zölddel – vagy akár fémes felületekkel, máris kész az aktuális trendnek megfelelő enteriőr!
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támogatta
a KARE Budapest
www.kare-budapest.hu
28 Képes Újság 41. szám

41. szám

Képes Újság 29

