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Jakpak je teÄ• u nás doma? PÅ™inejmen&scaron;ím velmi zajímavo.... TeÄ•, v dobÄ›, kdy si pÅ™ipadám jako "v&scaron;echno
jsem uÅ¾ vidÄ›la, sly&scaron;ela, v&scaron;echno znám, nic mne nemÅ¯Å¾e pÅ™ekvapit", jsem se setkala se stylem SHABB
CHIC. Pro ty, které a kteÅ™í to neznají: romantické bydlení ve stylu Shabby Chic = útulný domov prodchnutý historií. Je to
styl, se kterým pÅ™i&scaron;la Rachel Ashwell na sklonku 80. let.
MÅ¯Å¾ete v nÄ›m kombinovat témÄ›Å™ v&scaron;e &bdquo;staré&ldquo; a &bdquo;om&scaron;elé&ldquo; tak, aby vám
takovém prostÅ™edí bylo dobÅ™e a cítili jste se útulnÄ›. Nejde v&scaron;ak o zcela bezbÅ™ehou láÅ¾o-pláÅ¾o
v&scaron;ehochuÅ¥, to rozhodnÄ› ne.Také se tomuto stylu Å™íká Vintage. Oba styly oznaÄ•ují vlastnÄ› jedno a totéÅ¾ &nda
interiér vybavený nábytkem a doplÅˆky, které pÅ¯sobí star&scaron;ím a opotÅ™ebovaným dojmem. Nejde ale o Å¾ádné
&bdquo;smeti&scaron;tÄ›&ldquo;. Naopak, vybavení by mÄ›lo sice jevit známky star&scaron;ího pÅ¯vodu, ale jen zhruba v
tom duchu, Å¾e jde o vzácné staré vÄ›ci, které jste zdÄ›dili a peÄ•ujete o nÄ› i pÅ™es jejich stáÅ™í. ÄŒasto jsou bez problému
funkÄ•ní a jejich spoleÄ•nost vám pÅ™iná&scaron;í radost. Styl Shabby Chic vás osloví spí&scaron;e svÄ›tleji ladÄ›nými interiér
ve stylu Vintage je pak barevná paleta bohat&scaron;í.
Nemusí jít ani o nábytek ze stejné série, ale staÄ•í pÅ™ibliÅ¾nÄ› stejné období, a dejme tomu by mÄ›l v lep&scaron;ím pÅ™
ctít i geografickou inspiraci (Francie / Anglie / NÄ›mecko / Itálie atd. - venkov / mÄ›sto apod.). Jejich umístÄ›ní by mÄ›lo dát
kaÅ¾dému kousku jeho prostor. MÅ¯Å¾ete zapátrat v bazarech nábytku nebo na starých pÅ¯dách, poptat se po známých,
zda nÄ›co po babiÄ•ce, dÄ›deÄ•kovi nevyhazují apod.
Mnohdy staÄ•í jen obyÄ•ejná ikeácká komoda, latex, &scaron;tÄ›tec a
trocha snahy. A &scaron;icí stroj, nÄ›jaké ty zbytky látek, pÅ™ípadnÄ› staré uÅ¾ nepotÅ™ebné &scaron;aty, krajky po babiÄ•c
staré knoflíky... rámy ...
Obrazy a obrázky zabydlí interiér dal&scaron;ími dozvuky nálady, jakou chcete v prostoru
vytvoÅ™it. Rámy mohou být dÅ™evÄ›né, ale i kovové. NámÄ›ty se mají co nejvíce snoubit s nábytkem &ndash; mohou to být
výjevy z pÅ™írody, z mÄ›sta, záti&scaron;í, Ä•ernobílé fotografie, ale i jen neutrální prvky místo skuteÄ•ných zobrazení &ndash;
látka, zajímavý papír, apod.
PodobnÄ› jsou na tom zrcadla. Chybu neudÄ›láte ani nÄ›jakou tou vázou, svícnem, starou
knihou. Ladíte-li prostor více do pÅ™írodního stylu, pak se budou hodit i su&scaron;ené kvÄ›tiny. A rozhodnÄ› nezapomeÅˆte na
stojací a stolní lampiÄ•ky. SvÄ›tlo z více zdrojÅ¯ vytváÅ™í útulnÄ›j&scaron;í atmosféru neÅ¾ osvit prostoru pouze jedním stropn
svítidlem.
Shabby Chic styl a Vintage styl jsou nyní velmi populární. Jsou romantické, pomÄ›rnÄ› jednoduché
a vÄ›t&scaron;inou ani finanÄ•nÄ› pÅ™íli&scaron; nároÄ•né. Je jasné, Å¾e Shabby Chic není styl pro kaÅ¾dého. JiÅ¾ na první
je to nÄ›co, co zaujme svou romantikou hlavnÄ› Å¾eny a to je&scaron;tÄ› ne v&scaron;echny. Je to jednoznaÄ•nÄ› staromódní
nábytek, o&scaron;umÄ›lé a pÅ™itom elegantní stÄ›ny, rustikální dÅ™evÄ›né Å¾idle a doporuÄ•ovaná bílá pÅ™ípadnÄ› velni s
&scaron;edá barva. PÅ™ídavkem jsou kvÄ›tiny, svíÄ•ky, dÅ™evÄ›né nádobí, roztÅ™epené doplÅˆky a dokonce i nábytek, který
v&scaron;emu dodá potÅ™ebný &scaron;arm a noblesu Ä•asÅ¯ dávno minulých. A tak se vydávám do svÄ›ta romantiky
v Shabby Chic stylu, nechávám se uná&scaron;et jeho krásou a snaÅ¾ím se alespoÅˆ o nÄ›co podobného. Lakuju,
natírám, Å™eÅ¾u, brousím, &scaron;iju, stloukám, vrrrrtám.... Za pár dnÅ¯ vám pÅ™inesu fotky&hellip; d@niela
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