STYL SKANDYNAWSKI
– KONSUMPCJA W
POŁĄCZENIU Z
ESTETYKĄ
Historia
Już od czasów rewolucji techniczno-przemysłowej
poszukiwano formy, która dorównywałaby, pod względem
wartości estetycznych i artystycznych. Poszukiwano czegoś co
będzie spełniać wymogi mas, ale będzie też ładne i
praktyczne.
Ponad sto lat wszelkie próby znalezienia tych nowych
wartości ponosiły fiasko. A ponieważ sztuka nie znosi próżni,
ostatnie półwiecze znalazło formułę, która nie jako wypełniła
tą lukę. Tym złotym środkiem stał się tzw. masowy
Konsument. Nie elita, szlachetnie urodzeni lub bardzo
bogaci. Konsumentem miał być KAŻDY.
Artyści zaczęli tworzyć dla masowego, zwykłego
poszukiwacza piękna, który nie koniecznie może wydać
fortunę na swoje domy i mieszkania. „Good design” – bo tak
nazywał się ten nowy trend, odnosił się zarówno do walorów
estetycznych, użytkowych, technicznych jak i moralnych.
Termin „good design” zaistniał w 1950 roku.
W Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pojawiała
się pierwsza seria wystaw wzornictwa przemysłowego.
Powstało wiele organizacji, które szybko się uaktywniały.
Nowy trend rozpowszechnił się na cały świat.
Wzornictwo to najbardziej rozwinęło się w Szwecji i
Finlandii.
Ta odrębność obowiązuje do dziś nazywając ją powszechnie
STYLEM SKANDYNAWSKIM.
Projektant- jako zawód, zaczął spełniać bardzo ważną role,
zaspakajając potrzeby klienta i podpowiadając mu jak należy
to zrobić zgodnie z regułami dobrego gustu i praktycznego
funkcjonalizmu.
Styl szwedzki to coś więcej niż meble.. To pomysł, który
idealnie wypasował się w możliwości finansowe, potrzeby i
gusta wspomnianej wyżej nowej warstwy konsumentów.
Bezkresne przestrzenie i naturalna przyroda – taka jest
Skandynawia. To właśnie z tych walorów bierze swe początki
styl skandynawski – naturalny i bezpretensjonalny. Czym
jeszcze charakteryzują się wnętrza w stylu skandynawskim i
jak je urządzić?

Kolory i wzory
Jasne delikatne odcienie błękitu, fioletu, zieleni żółci,
dodatkowo stonowane biele i szarości pomogą wydobyć
prostotę nielicznych mebli w skandynawskim stylu. Jeśli już
użyjemy wzorów, niech będą one niewielkie i niezbyt
rzucające się w oczy. Można użyć na przykład kwiatowych
wzorów, pasów, lub kraty na tkaninach, tapetach i
dekoracjach. Muszą one być jednak pozbawione
zdecydowanych barw i kształtów a jedynie delikatnie
podkreślać i płynnie podkreślać pastelowe tło.

Aranżacja wnętrz – dodatki
Sposobem na przełamanie dość surowego wnętrza może być dodanie akcesoriów bardziej
dekoracyjnych i w trochę mniej pastelowych barwach. Doskonale sprawdzi się pięknie wybarwiane
na turkusowo, czerwono czy zielono – szkła (misy, słoiki, wazony, talerze), ciemnobrązowe lub
złote drewniane ramy i ramki, poduchy, ściereczki, podstawki pod talerze i kubki, czy nawet
ręczniki w cieplejszych barwach. Poduszki we wzory, kwiaty. Dywaniki i chodniki w kolorach
czerwieni, granatu, żółtego.

Funkcjonalne meble
Chcąc mieć styl skandynawski w naszym domu powinniśmy dobrać proste, funkcjonalne meble z
wikliny, jasnego drewna, z drewna w kolorze drewna lub malowane w pastelowych barwach. W
salonach nieodzowne są białe kanapy i fotele. Bielone komódki, podłogi, balustrady. Można
przełamać całość czernią.
Kuchnie w stylu skandynawskim są przeważnie białe, a meble bardzo proste – ponadczasowe. Biel
w kuchni to trend na 2011 rok. Nie zapominajmy o tym.

Podsumowując
Meble powinny być lekkie, a nawet ażurowe. Przedmioty codziennego użytku proste i efektownie
wykonane. Styl skandynawski dopuszcza bawienie się fakturą i kontrastowe zestawienia i łączenia
kolorów. Obok surowej drewnianej podłogi zobaczymy idealnie, gładką i białą ścianę. Ściany są
nagie i skromne. Dla Skandynawów bardzo ważne jest światło. Pomimo iż dni są tam krótkie, a
zimy długie to region pełen jestprzejrzystości i blasku kryształowych jezior i potoków, oraz
skrzącego się i rozświetlającego śniegu. Takie też są błękitne oczy Wikingów. Wnętrza w stylu
skandynawskim opanowane są przez barwy północnej przyrody. Jest tam dużo bieli, beży,
jasnego odcienia piasku, arktycznych szarości przyprawionych kroplą arktycznego błękitu, a także
wanilia z dużą porcją mlecznej bieli.
Obok rozbielonych odcieni ważne są także brązy - w odcieniach kawy, cappuccino i cynamonu..
Podłogi i ściany pozostają jasne, mocniejsze akcenty to raczej pojedynczy mebel czy dekoracje np.
wazon, rama lustra czy stolik do kawy. W kolorystyce dominuje też czerń, błękit, szarość, czerwień,
niebieski.
Także kuchnie i łazienki skandynawskie kochają jasne glazury - białe lub w kolorze szampana.
Mieszkanie urządzone w stylu skandynawskim jest widne i przestronne, ilość mebli ogranicza się do
minimum. To sprawia, że we wnętrzu osiąga się efekt niewymuszonej elegancji, lekkości,
przestronności a przede wszystkim przestrzeni. Dominuje wzornictwo z motywami ludowymi.
W obrębie tego stylu można wyodrębnić jego lokalne odmiany -styl szwedzki, fiński czy duński.
Różnice między poszczególnymi trendami są dość subtelne - duński to przede wszystkim biel,
łagodność, romantyzm, odrobina królewskiej wytworności, fiński posługuje się formami
organicznymi, bielą i czernią, zaś szwedzki jest uważany za najbardziej minimalistyczny i
oszczędny. Wszystkie natomiast łączy jedno - skandynawskie wnętrze ma być naturalne i proste,
oszczędne w dekoracjach, formach, kolorach.
Styl skandynawski kojarzy się z surowym drewnem, naturalnymi materiałami, prostymi formami,
rozbielonymi kolorami. Jest to styl dla każdego. Styl ponadczasowy. Nowoczesny, ale przytulny.
W dobrym stylu, ale nie przeładowany. Polecam każdemu!

