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Komu je blízký ?
Etno styl je nejoblíbenějším stylem cestovatelů. Základem a podstatou
etno stylu jsou totiž doplňky a dekorace, nejčastěji přivezené jako dárky,
suvenýry nebo trofeje z cest. Obvyklé a oblíbené destinace pro dovoz
zajímavých artefaktů je Afrika s Asií. Milovníci stylu obdivují
přímočarost, sílu a čistotu naivního umění primitivních kmenů,
které se současným evropským interiérem velmi efektně kontrastuje.
Drobné sošky, masky a užitné umění vyjadřují lásku k prostému,
obyčejnému životu a touhu po návratu k němu.
Styl je také velmi oblíbený mezi lovci. Mužům, kteří svou lásku
k cestování rozšiřují o realizaci loveckých vášní, nabízí styl dokonalou
příležitost tyto své záliby v interiéru vyjádřit a esteticky zúročit. Etno styl
zcela přirozeně dokreslují kožešiny zvířat a trofeje z lovu. Mezi zastánci
stylu rozhodně nenajdeme žádné ekology a bojovníky proti zabíjení
zvířat z tak malicherných důvodů, jakým je kožešina na dámský svršek.
Naopak, jsou mezi nimi zastánci lovu na lišku a obhájci býčích
zápasů. V jejich hrudi tepe srdce muže-lovce.

Vyznavači stylu mají dobrodružnou povahu. Zatímco konzervativec a člověk
pevných zásad, ctitel řádu a neměnných hranic by se mohl cítil svobodou stylu
ohrožen, pro muže se srdcem světoběžníka je styl výzvou a současně cestou
k realizaci jeho snů. Artefakty vonící dálkou mu připomínají a oživují jeho
dobrodružné výpravy za poznáváním nového a nepoznaného. Cestování je pro
něj příležitosti k rozšiřování vlastního ega, překračování vlastního stínu, které ho
láká a vlévá adrenalin do žil.

Cestování do dalekých a exotických destinací vyžaduje odvahu, kterou
podmiňuje zdravé sebevědomí a sebedůvěra. To, co u milovníků stylu
může vypadat jako lehkovážnost, je jen jejich důvěra v sebe, v bezpečí a řád
světa i veškerého dění. Jejich velkorysost, otevřenost a odvaha jim
umožňuje pohlížet na svůj život z nadhledu, který jim fyzické vzdalování od
místa trvalého bydliště umožňuje. Netrápí se malichernostmi a neřeší je, naopak
- svůj život a především zásadní životní kroky a rozhodnutí činí se zdravým
odstupem.Současně však láska k dalekým krajům a touha je poznávat
v sobě nese pokoru. Poznávání ostatních kultur stejně jako pochopení odlišné
mentality vyžaduje značnou dávku spontánní chuti poznávat, empatie a pokory
ve snaze přiblížit se jí a na vlastní kůži ji zažívat. Dovezené suvenýry jsou často
hmatatelnou vzpomínkou a oslavou vlastních nově nabytých zkušeností a
rozšířeného vědomí. Pestré zážitky z různých koutů světa vedou nevyhnutelně
k toleranci a lásce navzdory vzdálenostem a odlišné historii kultur.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.

exotika I výjimečnost I exkluzivita I hřejivost I zemitost I prostota I stabilita

Etno je výtvarně působivý,
nadčasový styl, který obnovuje
úzký vztah člověka s přírodou a
respekt k odlišným kulturám. Do
současného interiéru přinášejí etno
prvky jistotu neměnné minulosti,
trvalé hodnoty lidské práce a
respektu k přírodě. Interiér
kombinující ryze přírodní materiály,
prapůvodní jednoduché tvary a díla
primitivního umění vytváří
příjemnou, uvolněnou atmosféru.
Styl je velmi proměnlivý a tvárný
– může být barevně umírněný
nebo pestrý, veselý či tajemný,
vzrušující i uklidňující. Originální
rukodělné výrobky připomínají
umění starodávných řemesel a do
současného interiéru přinášejí vůni
exotických dálek. Pro svůj originální
vzhled a výtvarnou sílu je vybavení
v etno stylu v interiéru vždy
nepřehlédnutelné. Aby mohl jeho
půvab vyznít naplno, vyžaduje
velkorysejší prostory a odlehčení
prolnutím s moderním stylem.
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Barevné schémata

Barevnost tohoto stylu
může být umírněná ve
světle neutrálních barvách.

Barevné schémata

Nebo odvážnější v
teplých tónech s
kontrastem tmavě
hnědé.

Materiály
Etno styl využívá pouze přírodní materiály - exotické dřevo, hliněné nádobí, kámen, tepaný kov a proutí. Na
podlahu z exotického dřeva navazuje matný povrch výmalby, která obvykle používá neutrální barvy - měkkce
bílou, krémovou, pískovou nebo béžovou. Neutrální základ oživuje umělá patina, ornamentální výmalba nebo
výrazně vzorované tapety. Stěny obvykle zdobí množství originálních dekorací: vedle naivních výtvarných děl jsou
to ručně malované talíře, proutěné mísy nebo koberce v roli tapisérií.
Zcela přirozeně lze etno styl do moderního interiéru začlenit prostřednictvím bytového textilu: ručně tkaných
koberců a potahových látek z přírodních materiálů.
Etno styl kombinuje pestré vzor, které na neutrálnímm pozadí stěn skvěle vyniknou.

Nábytek
Nejčastějším nábytkem etno stylu je je dřevo - wenge, teak, mahagon
a bambus. Bytelná masivní konstrukce nechává vyznít naplno kresbu
dřeva a strukturu exotických dřevin. Nepravidelné obrysy a hrubě
opracovaný povrch ručně vyráběného nábytku dodávají interiéru
neformální atmosféru. Styl naznačí i jeden správně umístěný výrazný
solitér - robustní zásuvková komoda, masivní jídelní stůl nebo
vyřezávaný konferenční stůl. Jako vizuální účinek násobí kombinace s
moderním nábytkem, obvykle sedací soupravou.
Právě kontrast čistých linií moderního nábytku a masivních
solitérů etno stylu vytvářejí harmonický a inspirativní celek
Drobnější etno nábytek lze využívat velmi univerzálně - taburet jako
příležitostné sezení nebo odkládací stolek..

Dekorace
Etno styl je na tolik výrazný, že dokáže vytvořit atmosféru pomocí
několika vybraných doplňků.Obvykle jsou to suvenýry z cest.
ručně vyrobené originály dodájí interiéru neopakovatelnou atmosféru a
častoi zajímavý příběh.

Obvykle se jedná o tácy a podnosy, hliněné nádoby a dřevěné mísy,
ručně tepané kovové lampy a svícny, pestré totemy, vyřezávané
sošky a kmenové masky. Bubínky nebo drobné dekorace z mušlí, kůže
nebo kamenů.
Atmosféru dokreslují ručně tkané koberečky, polštáře ,ubrusy a
přehozy z pestrobarevných vzorovaných látek. Kůže exotických
zvířat dodajíí interiéru výjimečný, exklusivní vzhled. Intimní atmosféru
vykouzlí světlo svíček, orientálních luceren a lampionů.
Je vhodné vybírat doplňky pouze jediného stylu a dopřát jim klidné
pozadí, aby interiér nepůsobil jako skladiště.

LETEM SVĚTEM - INDIE
V interiéru inspirovaném Indií najdeme především náboženské
symboly, jasné barvy a bohatě vyřezávané masivní dřevo.
V indickém interiéru nikdy nechybí různě velké sochy božstev. Ve
spojení s motivem lotosového květu navozují meditativní náladu a
duchovní atmosféru. Lavice a křesílka, židle a stoly jsou oproti
evropským zvyklostem výrazně snížené a doplněné bavlněným
kobercem spolu s velkým množstvím různě velkých polštářů.
Oblíbená jsou stínidla a dekorativní svícny z pestrobarevné skleněné
mozaiky.Užitné nádobí je dřevěné, keramické nebo kovové zdobené
tepáním, které mu vtiskne výrazně dekorativní strukturu.

LETEM SVĚTEM - JAPONSKO
Japonský styl je umírněný, barevně i tvarově střídmý. Stejně jako čajový
obřad má v Japonsku svá pevná pravidla. Základní barevnost je
uměřená a přesto velmi efektivní. Přírodní odstíny dřeva, bambusu a
proutí dokonale vynikají na minimalistickém bílém pozadí. Barvené
akcenty zajišťují odstíny hnědočerné, černé a červené barvy.
Dispozici multifunkčních otevřených interiérů lze měnit posunem
lehkých mobilních stěn či paravánu.
Tradiční podlahu v japonském příbytku pokrývají rohože tatami, které
lze v moderní verzi nahradit kusovými koberci z přírodních materiálů
z hrubší texturou.Podlahu a stěny koupelny chrání barevně neutrální
stěrky nebo oblázky z přírodních oblázků.
Sezení se odehrává na zemi a úložný nábytek odpovídá omezenému
množství osobních věcí.Osvětlení kromě oblíbených voskových svící
zajišťují lampiony a svítidla ze stínidly z rýžového papíru.
Typickým doplňkem japonského interiéru jsou vonné tyčinky, soupravy
pro čajový obřad, válcové dózy a misky ze zlaceným dnem.

LETEM SVĚTEM - ČÍNA
Mezi nejčastěji používané barvy patří žlutá, růžová a červená doplněná
pistáciovou a šedomodrou. Využití širokého spektra barev je často
natolik nevybíravá, že se pohybují na hranici nevkusu. Žádoucí zklidnění
zajišťují bílé plochy a kontrastní černé akcenty.
Osvětlení zajišťují tradiční lampióny s dekorativním střapcem
zdobené ruční malbou s poloprůsvitných látek.

Typickým doplňkem jídelny je čínský porcelán, který se zdaleka
neomezuje na modrobílé vzory. Nádobí zdobí ruční malba květin nebo
dekorativního znakového písma.
Motiv draka se v čínské kultuře opakuje v mnoha různých verzích, často
pojatých velmi dekorativně. Mezi oblíbené doplňky patří kromě
dřevěných tyčinek a vějířů také klece pro ptáky a vázy všech
velikostí se záplavou pestrých květů.

LETEM SVĚTEM - AFRIKA
Styl inspirovaný africkou přírodou zrcadlí její divokost a nespoutanost kombinuje exotické dřevo, proutí, nepálenou hlínu, kůže a kožešiny
s pestrými barvami a plátkovým zlatem.
Základem barevné palety jsou hnědé tóny. Neutrální pískovou doplňují
teplé barvy:zlatavě okrová, skořicová a vínová, které osvěžuje bílá,
zelená či blankytně modrá, kontrast dodává barva hořké čokolády nebo
černá.
Desky stolů, stolků nebo čela postele z ručně opracovaného masivního
dřeva zdobí interiér plasticitou povrchu.
Stolní lampy s ručně opracovanými dřevěnými podstavci zateplují
světlem, které změkčují textilní širmy.
Typickou dekorací jsou vyčiněné kůže divokých zvířat, vycpaní
papoušci a trofeje z lovu tygrů, nosorožců a antilop. Romantický nádech
dodají sbírky exotických brouků a vzácných motýlů.
Primitivní umění domorodců přežilo staletí a je oblíbeným suvenýrem
z cest.Typické jsou ručně vyřezávané sošky božstev, lidských postav i
zvířat, dřevěné karnevalové či rituální masky, keramika z nepálené
hlíny, proutěné koše a ručně dlabané mísy.
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