2 LEKCE
Koncept a inspirace
je součástí revolučního online programu smysluplné bydlení

Co je to koncept?
Seznamte se s jazykem interiérového designu .
Kde hledat inspiraci?
Jak vytvořit konceptboard?

Co je to koncept?
Koncept je v podstatě emoce, atmosféra budoucího interiéru.
Základem dobrého konceptu tedy nejsou konkrétní barevná paleta nebo zařizovacími
předměty, ale odpověď na otázku, jak se chcete v novém bydlení cítit a jakou náladu
nebo atmosféru by mě vyzařovat… Pro každého z nás je představa dokonalého domova
jiná. Pomocí konceptu se nám podaří ujasnit si základní kámen interiéru a vyjádřit jej
pomocí návrhářského jazyka.

Jazyk interiérového designu.
Jazyk Interiérový designu nepoužívá slova, vyjadřuje se úplně jiným způsobem. Jeho tzv.
slovy jsou emoce, atmosféra, energie, dynamika, nálada.

A proto je pro někoho těžké popsat budoucí interiér. Vlastně víte, jaký měl být, ale slovy se
to nedá dostatečně, vyjádřit… popsat. A proto základní chybou je náš budoucí interiér
popisovat. Budoucí interiér musíte vyjádřit návrhářským jazykem, tedy jazykem
emocí, pocitů a atmosféry.

Kde hledat inspiraci?

Inspiraci hledejte především u sebe.
Cesta ke smysluplnému bydlení vede vždy zevnitř ven, ne naopak.

Chodíte rádi do galerie, nebo máte rádi pocit když přijdete do vaší oblíbené kavárny..
Inspiraci všechny odpovědi už máte, máte je v sobě. Zatím není potřeba hledat
z vnějších zdrojů.
Najděte místa, kde se cítíte dobře nebo specifikujte při čem se cítíte dobře.
Zkuste si zachytit tyto pocity pomocí hesel na kousek papíru – když se na ně podíváte měly
by vám vykouzlit úsměv na tváři☺
Připravila jsem pro Vás malou pomůcku – je k dispozici pod videem u druhé lekce.

Jak vytvořit konceptboard?

KROK 1
Definujte jakou náladu nebo atmosféru by měl mít Váš interiér. Udělejte si osobní
brainstorming – zapisujte, skicujte, malujte…dělejte cokoli co Vám pomůže dostat ze sebe,
co nejvíce informací a pocitů o budoucím interiéru.

KROK 2
Najděte obrázky, fotografie, vzorky nebo jiné předměty, které Vám pomohou
vyjádřit objevené pocity a požadavky budoucího interiéru .

KROK 3

Dejte těmto materiálům formu. Můžete zvolit jakýkoliv podklad, kam své obrázky nalepíte.
Poskládáte je vedle sebe různými směry, tak, aby vám dávaly smysl a vizuálně ladily. Anebo
využijte jednu z mnoha aplikací, díky kterým můžete stvořit svůj konceptboard online.
https://www.canva.com
http://www.gomoodboard.com
https://conceptboard.com
https://www.befunky.com

