STYL WIEJSKI PAŁACOWY

Ale nie tylko Francja kochała swoje wiejskie rezydencje, można stwierdzić, że w całej Europie
zaczęto budować tę pałacową sielskość. Jednak głównymi architektami i dekoratorami tych siedzib
były Francja i Anglia. Anglicy już od XIV wieku wzorując się na francuzach dekorowali swe pałacyki
wiejskie na modę francuską kopiując ją dosłownie. XVIII wiek zdefiniował dość rygorystycznie styl
angielski wiejsko-pałacowy. Starano się nie kopiować, ale dekorować zgodnie ze swoją tradycją.
Angielski cottage nabrał wyrazistego charakteru i można powiedzieć, że ta stylistyka jest wzorem
dla projektantów.

Odtworzenie wnętrza wiejsko-pałacowego w obecnych czasach, w sensie dosłownym, jest dość
trudne. Ale możemy się pokusić, utrzymując pewne podstawowe zasady.
Wnętrze wiejskie-pałacowe, to nie tylko meble, to przede wszystkim kolory, faktury, zapachy,
dodatki, bibeloty a nawet dźwięki. Refleksy światła na powierzchni naczyń cynkowych, srebrnych
lub miedzianych, migoczące światło świec oraz obfitość owoców i kwiatów – to daje klimat.
W wiejskich rezydencjach ściany kochają drewniane boazerie często rozbielone. Jeżeli są one
malowane, to zazwyczaj w ciemnych tonacjach lub również rozbielone, przecierane; natomiast
wnęki „podpierane” są często pilastrami i frontami. Na ścianie konieczne są obrazy, ale nie tylko.
Tapiserie, talerze porcelanowe w stylu starej porcelany, wianki suszonych ziół, pratery. Obrazy
olejne niech będą kopiami starych mistrzów flamandzkich (oryginały trzymamy w sejfie). Dobrze
prezentują się te o tematyce tzw. martwej natury.

Jeżeli dom wiejski ma być bardzo stylowy, można na podłodze położyć maty z sitowia, lub sizalu,
jednak nie może zabraknąć choćby jednego dywanu orientalnego, który wyraźnie podkreśli, że jest
to wnętrze nie tylko wiejskie, ale i pałacowe. Wiklinowe kosze i koszyki na podłodze to również
element dekoracyjny godny polecenia. Meble, a szczególnie krzesła i fotele – obowiązkowo stylowe,
eklektyczne, jednak nie może zabraknąć krzeseł, podnóżków, stołków w stylu - tzw. ludwiczków.
Skrzynie „nadgryzione” przez czas, kredensy, ławy - to wręcz standard.
Kredensy muszą być zapełnione porcelaną, starym szkłem, srebrnymi i cynkowanymi naczyniami..
Jedynym meblem, który może wyglądać współcześnie jest kanapa, która powinna być obszerna,
miękka i wygodna, a jej stylowość można podkreślić właściwym obiciem np. w kratę szkocką.

Nie wspomnieliśmy o kominkach, które są najważniejszym elementem dekoracyjnym. Kominek z
tworzywa oczywiście – naturalnego. Najlepiej, żeby to był piaskowiec, kamień polny, łupany. Ma
mieć formę prostą, prawdziwie wiejską o gabarytach właściwych, czyli dość duży.
Jadalnia to – kredens z ekspozycją naczyń, duży stół z blatem drewnianym. Lekko podwieszony, w
sposób naturalny lub wyglądający na stary. Podłoga winna być drewniana lub kamienna, a nad
piecem duży okap i wiszące miedziane naczynia lub duże ilości suszonych ziół.

Pamiętajmy, że stylowe wnętrze ma sprawiać nam radość, a więc aranżujmy go z przekonaniem,
że będziemy się w nim dobrze czuli.
PODSUMOWUJĄC:



Meble - stare (w stylu). Mogą być podniszczone, koniecznie krzesła „ludwiczki”, dużo foteli,
stoliczków, konsoli, skrzyń, kredensów, przynajmniej jeden sekretarzyk.









Ściany – jeżeli malowane, to rozbielone lub ciemne (np. w kolorze burgunda), drewniane z
desek. Boazeria bardziej dekoracyjna. Na ścianie obrazy starych mistrzów, talerze.
Podłoga – drewno lub kamień, na niej dywany orientalne.
Tkaniny – o fakturze zgodnej z epoką lub uniwersalne kwiaty, szkocka krata.
Oświetlenie – lampy z kutego żelaza lub mosiądzu (żyrandole, lichtarze, kandelabry).
Sień i hall – można wyeksponować buty do konnej jazdy i inne akcesoria końskie. Ważne,
aby znalazło się miejsce na stojący zegar.
Kominki – mile widziane w każdym pomieszczeniu a przy nich pełne kosze drewna na opał.
Sufity – dobrze wyglądają obelkowane (drewno musi mieć pęknięcia).

Najważniejsze to, że wchodząc do jakiegoś pomieszczenia natychmiast wyczuwamy panującą w
nim atmosferę. A owa atmosfera to i detale architektoniczne, meble, kolory, tkaniny, kwiaty a
również dźwięki i zapachy.
Należy pamiętać, że dosłowne, pedantyczne odtworzenie jakiegoś stylu jest, w czasach nam
współczesnych, raczej niemożliwe. Starajmy się, więc pobudzić naszą wyobraźnię, wrażliwość,
wyczucie stylu, przestudiować nasze wnętrze.

Taka rezydencja, wśród pięknej przyrody, sprawia, że czujemy się szczęśliwymi ludźmi, a przez to i
lepszymi. Zostawmy za sobą szalone tempo wielkich metropolii….

