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Az Afrika-stílusra jellemző,
hogy az ott honos növények
– bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió – némelyike
visszaköszön szőnyegek, mogyoróstálkák vagy akár tapéta
alapanyagaként. De az sem
kizárt, hogy a kanapék, kisasztalok tartószerkezete készül
óriási bambuszszárból…
A mai lakberendezésben fellelhető
ún. Afrika-stílus tulajdonképpen
két irányzat keveredéséből alakult ki.
Egyrészt az autentikus, természetközeli
törzsi kultúrákból, másrészt pedig a kor
európai lakáskultúrájából.
Ha a stílust saját otthonunkba szeretnénk adaptálni, természetesen nem kell
agyagpadlón járnunk és a tapasztott falakat sem kell rekonstruálnunk: a sötét fapadló, a gyékényszőnyegek és a jellegzetes mintájú tapéták vagy erős okkerárnyalatú falak remekül visszahozzák
az „eredeti” hangulatot. Sőt, a fotótapéta visszatérésének köszönhetően óriási
hangulatposzterek közül is választhatunk
mind a szoba, mind pedig saját egyéniségünkhöz illően!
Afrika hangulatát
idéző stílusjegyek

n A természetesség jegyei tükröződnek a stílus színvilágában is: a fent em-
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mesebeli
Afrika!
„Mielőtt megnőnek,
a majomkenyérfák is úgy
kezdik, hogy kicsinyek.”
/Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg/

lített okkersárga, téglavörös, fűzöld, különféle barnák és persze a fekete szerepelnek a palettán. Ezeket a színeket
leggyakrabban merész párosításokban
alkalmazzák – így legyünk óvatosak, ne
legyen túl harsány a végeredmény!
n A felhasznált alapanyagoknál is
első a természetesség. A
lakberendezési tárgyakhoz

agyagot, természetes alapanyagú textíliákat, bőröket, egzotikus fafajtákat, egyes
fűféléket, pl. rafiát
használnak.
n A jellemző
mintázatban szintén a kultúra hitvilága és a természet
formavilága köszön vissza: általában erős a díszítés, és a geometrikus mintákat, köröket, csíkokat,
növény- vagy állatmotívumokat részesítik előnyben. Sokszor találkozhatunk egyes állatok, pl. zebra, zsiráf vagy
leopárd mintázatának utánzásával is.
n Az Afrikában honos állatvilág gyakran megihleti a mai dizájnereket is – pontosan úgy, ahogyan a divat világában is
–, függetlenül az aktuális irányzatoktól,
mindig akad szafari-look vagy éppen prémes-szőrmés kiegészítő. Így, ha az eredeti „túl sok”, kereshetünk mai, modern,
„átdolgozott darabokat” is – ezek persze
a modernebb stílusú lakásbelsőkhöz illenek!
n Berendezési tárgyak: a hagyományos
afrikai bútorzat helyett is válasszunk a

számunkra (a kornak és a civilizációnak)
megfelelőt: egy egyszerű fakeretes ágy
baldachinnal, kiegészítő tárolás céljából
vagy akár kisasztalként néhány láda is
megteszi. Kényelmünkről pedig gondoskodjon egy stílusos sötét bőrkanapé!
n Kiegészítésként alkalmazzunk dísztárgyakat – például díszes agyagedényeket, tálakat – például fából, maszkokat és
szobrokat!
n Az Afrikában őshonos fafajtákból a
fafaragók gyakran állatfigurákat vagy a

hitvilágukban szereplő emberszerű alakokat formáznak. Vagyis az „igazi” dísztárgyak még ma is kézműves technikával
készülnek, így ennek „nyomait” (egyenetlen megmunkálás) is viselik magukon. Az értékesebb díszek alapanyaga
gyakran ébenfa – de vigyázat – nem minden ébenfa, amit ekként árulnak!
n Azok, akik elvágyódnak a civilizáció
ból és a mindennapi kötöttségektől, és
feszültségtől mentesen szeretnének élni,
biztosan kedvelni fogják ezt a stílust.
Ahogyan már korábban is tettem,
most is különösen fontosnak tartom
kihangsúlyozni: bármennyire is kedveljük ezt az őszinte, természetes, egyszerű
és mégis buja hangulatot – következetesen, mértéktartással és saját vérmérsékletünknek megfelelően alkalmazzuk otthonunkban!

Az afrikai füves szavanna legjellemzőbb fafajtája a magányosan
élő majomkenyérfa, más néven baobab.
Ez a különleges növény száraz évszakokban lombhullató, körülbelül 20 m magas, rendkívül vastag törzsével – akár 2030 méter átmérőjű is lehet – a növényvilág leglátványosabb jelenségei közé
tartozik. Monumentális külseje mellett
élettartama is lenyűgöző, 4-5 ezer évet is
megél. Ágai vízszintesen szétterülők, így
a nagy melegben a szavannán egy egész
csorda megpihenhet árnyékában.
A baobab különlegessége, hogy éjjel
virágzik. Uborka alakú termése a majmok kedvenc csemegéje, innen kapta a
nevét is. A termés húsa cukortartalmú,
az ember számára is ehető. A baobabnak
sok zsírt tartalmazó magja szintén fogyasztható. A majomkenyérfa legkiváltságosabb tulajdonsága, hogy hatalmas
vízmennyiséget – egy fejlett példány
120 000 litert – képes tárolni.
A majomkenyérfa házi változata kis
lakásokban is elfér. Ebben a formájában
kezdő növénykedvelők is könnyedén
boldogulnak vele. Viszonylag jól tűri a
szárazságot – csupán bizonyos időszakokban kell egy kicsit jobban odafigyelni rá.
Ajánlott napfényes helyen tartani – például ablakpárkányon –, illetve jó időben,
melegben érdemes kitenni a friss levegőre.
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