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URZĄDZAJĄC DOM CZY MIESZKANIE

musimy myśleć równolegle o wielu sprawach.

Kolory i faktura ścian, rodzaj podłogi, meble, dodatki, oświetlenie oraz wystrój okien wpływają na wygląd i charakter pomieszczeń. Szczególnie istotną rolę w aranżacji wnętrz odgrywa tkanina. Jest obecna w tapicerce mebli, w dywanach, poduszkach
ale przede wszystkim i w znacznej ilości występuje w zasłonach
okiennych.
We współczesnej architekturze okna zajmują coraz większą
powierzchnię, czasem wypełniają całe ściany. Dzięki nim wnętrza są dobrze doświetlone, widne i jasne.
Latem bywa, że nadmiar światła przeszkadza, promienie słoneczne oślepiają, pomieszczenia bardzo się nagrzewają. Zimą
natomiast razi otwarta mroźna lub wypełniona szarugą przestrzeń za oknami.
O każdej porze roku odczuwamy potrzebę odizolowania się od
zewnętrznego otoczenia, nie lubimy by zaglądano do naszych
mieszkań czy to z ulicy, czy z sąsiadującego budynku.
Zasłony są nam potrzebne. To tylko jeden aspekt – praktyczny.
Ale okno to nie tylko tafla szkła ograniczona ramą i framugą.
Otwiera ono także widok na świat zewnętrzny i zaprasza ten
świat do środka.
Przenikające przez nie światło i kształt samego okna wpływa na
wygląd pomieszczenia. „Gołe okna” nie wyglądają najlepiej,
chyba że zawierają piękno w sobie, są oryginalne architektonicznie, ciekawego kształtu i wykonane z dobrego i ładnego
materiału. W większości przypadków okna dekorujemy różnego
rodzaju zasłonami, które upiększają także całe wnętrze, a nawet
nadają mu ton, określają charakter i tworzą klimat.
Czasy firanek i zasłon przyczepionych do żabek karnisza, często
mozolnie układanych w wątłe fałdy podczas zawieszania w niewygodnej pozycji na drabinie, odeszły do przeszłości. Teraz
tkaninę upina się dekoracyjnie w rozmaity sposób, stosując
specjalne taśmy drapujące, kółka, spinki, haki, troczki bądź
starannie wykonane ręcznie fałdy, które zaszywa się na stałe.
Zasłony raz ułożone po prostu zawieszamy na karniszu, bez
żmudnej pracy. Dobór tkanin i sposób ich upięcia nie może być
przypadkowy, musi korelować z całością wystroju wnętrza, staje
się elementem sztuki dekoratorskiej.
Klasyczne firanki i zasłony to obecnie tylko jeden ze sposobów
udekorowania okna.
Jaki będą miały charakter – stylowy czy nowoczesny – zależy od
tkanin, które dobierzemy oraz od sposobu ich udrapowania.
Elegancko upięte fałdy z tkaniny jedwabnej, żakardowej czy ze
szlachetnej bawełny przydadzą szyku klasycznemu wnętrzu.
Materiały gładkie, w pasy lub delikatny wzorek pasują do każdego stylu. Zaś ozdobione sznurami, frędzlami, suto marszczone
lub z ornamentami roślinnymi, stylizowanymi liśćmi akantu lub
rozetkami kwiatowymi stworzą klimat barokowy.

Wzory graficzne, konturowe, linearne lub geometryczne na
tkaninie nawleczonej na drążek karnisza na kołach przelotkach
lub zawieszonej na delikatnej lince wykreują nowoczesną aranżację.
Nowym sposobem dekoracji okien są ekrany (panele). Są to
niezbyt szerokie pasy tkaniny płasko rozpięte na specjalnych
szynach, usztywnione listewką obciążającą dół, które przesuwa
się na boki w ten sposób, że poszczególne panele chowają się
jeden za drugim.
Tkaniny do takiej dekoracji mogą być lekkie i przejrzyste lub
zupełnie nieprzezierne.
Można na jednym oknie połączyć kilka rodzajów tkanin lub
wzorów i kolorów.
Tkaniny w duże pojedyncze wzory mogą utworzyć w takim
ekranie oryginalny obraz.
Będzie on szczególnie wyeksponowany, gdy sąsiednie ekrany
wykonamy np. z całkiem gładkiej materii.
Ekrany świetnie pasują do dużych i wysokich przeszkleń i do
nowoczesnego wystroju.
Bardzo uniwersalnym w zastosowaniu sposobem dekoracji
okien są rolety rzymskie. Pasują do każdego stylu wnętrza.
Charakter stylowy lub nowoczesny zależy od tkaniny, ewentualnie od sposobu ozdobienia rolety.
Jeśli doszyjemy do rolety falbanę, którą zakończymy chwościkiem lub frędzlami, to efekt będzie klasyczny. Falbana wycięta
w falę ozdobiona kokardkami, guziczkami itp. nada rolecie
romantyzmu. Natomiast roleta z prostą albo geometryczną
falbaną lub zakończona zwykłym obciążnikiem będzie pasowała do minimalistycznego wnętrza.
Zwyczajne rolety zwijające się na rurce są znane od dawna i
chętnie dziś używane ze względu na stosunkowo niski koszt.
Nowa generacja tkanin, z których się je wykonuje sprawia, że
mogą również efektownie zdobić okna, nie kojarząc się z zastosowaniem tylko w biurach.
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Nieprzebrana paleta barw i wzorów, tkanin całkowicie transparentnych, które w delikatny sposób filtrują światło nie zasłaniając widoku za oknem, a także tkanin zasłaniających, gładkich i
fakturowych, drukowanych we wzory, wytłaczanych, siatek
rozpraszających światło i materiałów zaciemniających spełnia
wszystkie funkcje i praktyczne i dekoracyjne.
Zaletą rolet jest możliwość regulowania światła i mała powierzchnia przez nie zajmowana. Rolety z gładkiej jednobarwnej tkaniny zawsze mogą stanowić tło bardziej wyrafinowanej
dodatkowej dekoracji.
Nawet okna bardzo trudnego kształtu, np. trapezu, trójkąta,
łuku czy koła, można przysłonić i udekorować tkaniną w postaci
tzw. żaluzji plisowanych. Tkanina na plisy jest zaprasowana w
harmonijkę, która składa się w miarę odsłaniania żaluzji.
W tym przypadku również mamy do czynienia z dużą ofertą
tkanin o różnym stopniu przepuszczania światła, w wielu kolorach i wzorach, dających nieograniczone możliwości aranżacyjne.
Podobnie jak rolety, plisy zajmują niewiele miejsca i umożliwiają wniknięcie maksimum światła oraz jego dowolną regulację,
także od góry.
Wybierając spośród opisanych możliwości dekoracji okien
możemy osiągnąć różne efekty: stworzyć ciepły i przytulny
nastrój albo przeciwnie uzyskać wrażenie chłodu i świeżości.
Możemy pomieszczenie rozświetlić i ożywić kolorem albo stonować i uspokoić, jeśli inne elementy wystroju (np. żywe kolory
ścian czy tapicerki mebli) wprowadziły zbyt wiele ekspresji.

Okna mogą wtopić się we wnętrze nie zwracając na siebie uwagi
albo zostać głównymi jego bohaterami, decydującymi o stylu
całości.
Ważną rzeczą w projektowaniu aranżacji wnętrza jest uchwycenie proporcji i zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami wpływającymi na jego wygląd. Jednak zawsze
należy pamiętać, że tkanina dekorująca okno będzie miała olbrzymi wpływ na ostateczny wygląd urządzanego mieszkania.
Źle dobrana może zepsuć misterną aranżację lub zdominować
pomieszczenia. Natomiast dobrze dobrana tkanina podkreśli
wszystkie walory wnętrza i pozwoli w prosty sposób uzyskać
oczekiwany przez nas efekt.
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