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Skandináv
lakberendezés

Forma és funkció – amikor a forma
nem mehet a funkció rovására, sőt!
Ez a méltán népszerű
lakberendezési stílus
nem csupán az északeurópai Finnország,
Dánia, Norvégia és
Svédország (valamint
Izland) – körülbelül
mindössze 22 milliós –
skandinávnak nevezett
lakosságának sajátja.
Vajon tökéletesen
formatervezett
berendezési tárgyakkal
felszerelt vagy
otthonos és világos
country stílus ez?
Leginkább e kettő
keveréke.
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A fenti stílus lényege a
praktikusság és az egyszerű szépség. És talán meglepő, hogy a skandináv „stílus”
mindössze a 19. században
„született”, Karin és Carl
Larssonnak
köszönhetően,
akik a svéd népművészetet és
az arts&crafts jegyeit ötvözték
egymással.

Az általuk „alkotott” skandináv stílus semleges színvilágát a svédországi, dániai, illetve norvég tájra jellemző természetes paletta jelenti – kissé kopottasabb verzióban. A
skandináv tájakon legtöbbször
hosszú a tél, így a napfényt az
ott élők igen nagyra értékelik.
Tehát nem véletlen, hogy lehetőség szerint minél egyszerűbb, tágasabb és légiesebb
enteriőröket alkotnak.
Természethez
közeli színek

A fehérek különféle árnyalatai (az ekrütől egészen a ragyogó hófehérig),
a bézs, a világoskékek különféle árnyalatai és a természetes és világos fa színek. De itt is van egy kakukktojás: és ez nem más,

mint a ragyogó piros! De hogy
kerül ide? Egyrészt, mert a
piros szín érdekes, erőteljes
kontrasztot képez a halvány
színekkel, másrészt pedig az
oly jól ismert és népszerű északi dizájnmodellek nem is mutathatnának jobban bármely
más színben, mint pirosban.
De azért előfordul néha a zöld
és az okker is…
Fa, vászon, virág

A természetesség a jellemző
színpalettán túl a felhasznált
alapanyagok, és kifejezetten a
textíliák világában is érvénye-

A legnépszerűbbek egyébként a csíkos és a kockás minták, a kisebb virágminták pedig általában fehér alapon szerepelnek.
Egyszerű és praktikus
formavilág

sül. Nem véletlen tehát a sok pamut és
lenvászon – és főként
a függönyözés a meghatározó. Egyébként a
lakástextilek általában
– mint szezonálisan
változtatható díszlet – is
fontos szerepet kapnak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az évszakok
– és így a természeti környezet
– változásával a lakásbelső is
változik. Például a virágos függönyök, párnák inkább a világos, nyári hónapokra jellemzők. És ott, ahol a hosszú
tél miatt a családok az idejük
legnagyobb részét a házak falai között töltik, az enteriőrök
kialakításának jelentősége, a
dekoráció fontossága és precíz
megterve- zése nem is olyan
meglepő!

A bútorok jellemzően egyenes
vonalakkal és hajlított, faragott
részletekkel készülnek – és természetesen igazi fabútorok.
Leggyakrabban nyír- és fenyőfa
bútorokkal találkozunk, amely nem
is véletlen, az északi országok természeti adottságait látva… Ezeket vagy világos
natúr
színben
vagy pedig „púderszínre” festve láthatjuk legtöbbször. A „fő”
bútordarab hagyományosan a
pad – illetve kanapé – párnákkal, illetve kárpitozással.
A stílus feltételei

n Az üvegből, fából és textilből

Az ablakokra tegyünk fehér
muszlinfüggönyt, és a beáramló fényt tükrök felszerelésével
fokozzuk!
n De ha egyszer kitavaszodik,
akkor mindig akad néhány
csokor friss virág az északi enteriőrökben! Ezek a virágos
motívumok jelennek meg a
nyáron használt textíliákon,
tapétákon és nemritkán a bútorokra festve.
n Ha a skandináv stílus mellett voksolunk, akkor a padlóra fektessünk csíkos szőnyegeket, és hűvösebb estéken bújjunk puha, meleg gyapjúpléd
alá a kanapén!
n Ha modernebb skandináv
hangulatra vágyunk, akkor válasszunk a mai, városiasabb stílushoz közeli textíliákat, bútorokat és kiegészítőket… Skandinávia hagyományosan bővelkedik dizájnerzsenikben!
Vagyis: ha klasszikusan modern lakást szeretnénk, válasszuk a skandináv stílust,
amelynek mottói az időtlenség, elegancia és frissesség.
n

készült kézműves dísztárgyak
nagyon fontos szerepet kapnak
a skandináv enteriőrökben.
n A hosszú, hideg telek ellensúlyozásaként az északi
otthonokban gyakran csempésznek meleg hangulatot kandalló,
falikarok, gyertyaés mécsestartók,
valamint asztali
lámpácskák segítségével.
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