
0INSPIRACE , ROZHOVORY

Napsala Iri Novak @bonamicz ·  25. 09. 2015

I když je sledování trendů součástí práce každého interiérového designéra, většina z nich se jimi neřídí. Skoro by se dalo říct, že slovo „trend“ nemají rádi. Často

totiž zastávají názor, že interiér by měl být nadčasový a spíš než trendy by měl následovat konkrétní přání a potřeby majitelů. I přes svou nechuť k proměnlivým

módním vlnám se v nich ale dokonale vyznají. A tak víme, že současnému interiéru vládne korek, mosaz nebo dřevo. Z barev pak modrá, šedá nebo vínová. V

oblasti stylu je patrný návrat k přírodě a skandinávský minimalismus střídá jemná elegance s důrazem na zdobné detaily. Více už se dozvíte z odpovědí čtyř

českých designérů, kterým jsme položili následující otázku:

„Jaké trendy v oblasti interiérového designu vládnou letošnímu podzimu, a které z nich Vás nejvíc zaujaly?

Minimalistický luxus, i to je jeden z aktuálních trendů. Dopřát si ho můžete díky elegantním postelím z

naší ktuální kampaně.

Radka Janušková, interiérová designérka (www.navrharka.eu)

Poslední dobou se na podzimních interiérech objevuje tmavší tón modré s přesahy do zelené a šedé – takže petrolejová, šedomodrá. K tomu zlatá, měděná,

dřevo, korek, černá. Co se ale stále více objevuje (ve světě  už to dávno je, k nám to ale vždy docestuje trochu později) – po hodně  moderních bíločerných

interiérech se lidé začínají vracet k dřevu a přírodním materiálům.

Najednou je víc poptávek po masivních dřevěných stolech, vybíráme více dřevěných podlah a kamenných desek do kuchyní. To je teď  takový nový trend u

„běžných“ zákazníků, který v roce 2015 silně pociťuji. Lidé mají větší tendenci k návratu k přírodě, asi podvědomě vnímají, že techniky je všude kolem dost a

doma potřebují něco přírodního.
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Korek je velké letošní téma, foto: Petra Bindel

Radim Janík, interiérový architekt (ATELIERON)

Český interiér se tvoří zhruba na pět až 10 let. Je tedy potřeba návrh koncipovat s povědomím nadčasovosti, vysloveně módní prvky nebo barvy využívám pouze,

pokud je má klient ve svém zamilovaném rejstříku.

Styly se tento podzim znovu vrátí k luxusnímu pojetí. Nadále pokračuje nadvláda skandinávského stylu sepjatého s přírodou, který je v Čechách pro svoji jemnost

velmi oblíbený. Objevil se také nový minimalismus, zdobnější varianta původně puristického pojetí, která se více odkazuje na přírodu.

Barvám vévodí moje oblíbená temná modrá, v těsném závěsu za ní je vínová. Paletu dále doplňují červené odstíny odvozené od barev květů léta, které jsou

posunuty do hlubších odstínů. Pokud chci, aby můj interiér vyzněl šokujícím způsobem, použiji trendy ostré tóny žluté a oranžové. Těchto barev je však třeba

používat jako šafránu v malém množství spíše jenom na doplňky.

V nábytku nadále převládá trend více účelnosti, což ladí s dlouholetým pojetím ekologického přístupu. Z prověřených materiálů se vrací mramor, jehož chlad v

interiéru obvykle mírním větším množstvím tkanin, většinou vlněných oversized dek s výraznou texturou. Stejnou funkci také plní kožešiny s dlouhým chlupem.

Další zajímavý návrat hlásí mosaz, jeden z barevných kovů, které rád používám, pokud své interiéry ladím do industriálního stylu. Mosaz je  ideálním materiálem

ke všem stylům od čistě moderního po vintage a perfektně se též hodí do konceptu glamour, jako dostupnější náhražka zlata.
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Dřevěná lampa, která krásně souzní s interiérovou zelení. I tak se dá pojmout další aktuální trend –

návrat k přírodě.

Hedvika Novotná, interiérová designérka (NOVOdesign)

Osobně nemám ráda jakýkoli módní diktát, takže slovo „trend“ nepoužívám. Nechci, aby se mé interiéry brzy okoukaly a byly za pár měsíců nemoderní. Při

navrhování se tedy řídím hlavně selským rozumem. Když se řekne trendy podzimu, vybaví se mi hřejivé tóny hořčicové, khaki, bordó či zlaté barvy.

Myslím, že nákupem polštáře, svícnu či vázy ve zmíněných barvách člověk neudělá chybu ani letos, ani za dvacet let. Podzim si také spojuji se surovými materiály.

Nebojte se tedy přiznat starou cihlovou zeď či omítku, vhodně kombinujte různé materiály, například dřevo se sklem, kamenem, kovem či betonem. Podzim a

přírodu můžete do interiéru vnést také instalací celoroční květinové nebo mechové velkoformátové stěny.

Hořčicová barva patří k podzimním trendům s nadčasovým charakterem. Tady je použita na rozkládací

sedačce Jasper.
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Romana Vyhnánková, designérka (studioMUCK)

Při své práci se snažím řešit věci tak, aby byly nadčasové a nepodléhaly aktuálním trendům. Pokud bych měla za sebe dát čtenářům radu, jak si vyladit byt v

podzimním stylu, bude to: dřevo, dřevo, dřevo. Nejen ve velkých plochách, ale i v malých detailech. Vypadá výborně jako masivní dřevěná podlaha, obložení stěn

interiéru v surovém stavu nebo lehce namořené. Taky miluji všechny květiny, které se dají během podzimu natrhat venku a v obyčejné zavařovačce v interiéru

vytvoří tu správnou podzimní trendy dekoraci.

Se dřevem Romana pracuje i ve svých proměnách pro časopis Marianne bydlení.
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