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Komu je blízký ?
Koloniální styl je v našich krajích k vidění jen velmi vzácně. Mezi
ostatními styly se jedná o styl „okrajový“ – netěší se nijak široké oblibě
díky svému velmi úzkému zaměření na konkrétní lokalitu a především
čas. V moderní době se tento důsledně stylový interiér vyjímá
poněkud nepatřičně až divadelně. Své místo nalézá v letních
přímořských sídlech, ve stylových hotelech exotických destinací nebo
vilách výstředních boháčů. Povahy, které se rozhodnou ho realizovat
patří mezi výjimečně vyhraněné osobnosti.
Každopádně atmosféra koloniálního stylu je naší běžné realitě natolik
vzdálená, že pokud se někdo rozhodne zrealizovat interiér
výhradně v koloniálním stylu, bude to nejspíš
nenapravitelný romantik a snílek, který zřejmě nechce žít ani
naplno nežije v přítomnosti. Má pocit, že do dnešní hektické a
uspěchané doby a světa vlastně nepatří. Často prožije celý život v
přesvědčení, že je „z jiného světa“, případně „z jiné doby“.
Současnost ho nenaplňuje a proto má tendence utíkat do minulosti, což
mu koloniální styl vizuálně dopřává.

Vyznavači tradičního stylu touží po klidu a stabilitě. Ačkoliv kolonizátoři
v klidné době nežili, nám se minulost obecně jeví jako lepší, bezpečnější a
klidnější, obzvlášť v kontrastu s uspěchaností moderní doby a množstvím
technických vymožeností. Touha po prostém, jednoduchém a přehledném
životě nachází ve stylu naplnění. Klid, bezpečí, pomalu plynoucí čas, návrat
přirozenosti a tradičních hodnot…to vše se styl věrně zrcadlí. Více reálnosti
a uvěřitelnosti styl získá naředěný moderním stylem nebo soudobými materiály.
Podobně jako středomořský nebo etno styl je i tento styl nejčastěji oblíbený
mezi cestovateli. Připomíná jim zážitky z dovolených, pracovních cest nebo
dlouhodobých pobytů. Často se stává stylem těch, kteří v některých
exotických destinacích prožili více let nebo dokonce velkou část svého
života jako diplomaté apod. Stylový interiér jim pak připomíná jejich předchozí
dlouholeté působiště, které přirozeně posunulo jejich vnímání a názor na to, jak
by mě vypadat jejich současný domov.Vyznavači stylu převzatého z historie
samozřejmě ctí tradici. Stejně jako koloniální styl vznikl svobodným
mícháním původního životního stylu domorodců s pohodlným až luxusním
stylem kolonizátorů, je v současnosti možné koloniální styl libovolně
posunovat směrem k soudobým stylům a citlivě je vzájemně míchat. Přesto
výsledek vyjadřuje pokoru k původním kulturám, poctivé rukodělné práci a
lásku k přírodním materiálům, ze kterých jsou zhotovené nábytkové solitéry,
textilní přehozy, ručně tkané gobelíny nebo pečlivě vyplétané koše.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Současný koloniální styl má v
zásadě dva hlavní zdroje
inspirace. Venkovský, prostý a
lehce rustikální styl Severní
Ameriky vycházející z farmářských
domků prvních kolonistů a
luxusnější městský styl inspirovaný
honosnými evropskými interiéry. V
době kolonizace exotických zemí se
tradiční evropský styl přirozeně
mísil s etno stylem konkrétní
destinace. Koloniální styl
preferuje velká okna v dřevěných
profilovaných rámech
dekorativně členěná do drobných
tabulek, kterými do interiéru
proudí dostatek denního světla.
Prostorným interiérům často chybí
strop, který nahradila pultová
střecha s přiznanou konstrukcí
násobící dojem vzdušnosti.
Velkoryse rozlehlé, lehce
převýšené a bohatě prosvětlené
místnosti působí na první pohled
přívětivě. Materiály i barevnost
nábytku, textilu i doplňků spolu
harmonicky ladí a vytvářejí velmi
komfortní a příjemné prostředí.
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Barevné schémata

Barevnost je postavena na
kontrastu bílých zdí a
tmavého nábytku.

Barevné schémata

V městských interiérech
se může objevit lehce
tónovaná krémová nebo
smetanová.

Materiály
Ručně opracované přírodní materiály - dřevo, kámen, kov - nejlépe vyniknou na pozadí jednobarevných
stěn bez vzorů.Světlé stěny s jemně tónovanou výmalbou stejně jako krémové závěsy interiér optický zvětšují a
zklidňují. Tradiční vzhled jim dodávají dekorativní profilované římsy, které efektně ukončují barevnou výmalbu
ve zvolené výšce. Dole plní stejnou funkci podlahová lišta, obvykle v bílé barvě nebo výjimečně v dezénu dřeva
podlahy.
Typický interiér v koloniálním stylu kombinuje dubovou podlahu s elegantním tmavým nábytkem s
proutěnými truhlami.
Dřevo se na podlaze objevuje ve formě masivních prken, nejčastěji s kvalitních exotických dřevin, které
dokáže suplovat i ořech, třešeň nebo uměle zestařený dub.Dekorativní kresbu dřeva zvýrazňuje lesklý lak.

Svítidla
Tradiční osvětlení zajišťuje množství tradičních, velmi elegantních
svítidel. Na krytých verandách, ve vstupních prostorách a halách jsou
velmi oblíbené kovové lucerny.
Centrální lustry v obytných místnostech jsou obvykle kovové s
dekorativní konstrukcí a mnoha rameny se skleněnými ověsky,
díky kterým jsou v interiéru nepřehlédnutelné. Někdy je nahrazují
podstropní větráky, které interiéru vdechnou atmosféru exotických
dálek.V takovém případě rovnoměrné osvětlení zajišťují pouze stojací a
stolní lampy.
Jejich rozměrné plechové, porcelánové nebo dřevěné nohy s
dekorativně oprýskaným lakem a půvabnými textilním širmy hrají v
roli dekorací, které tvoří styl.

Nábytek
Nábytek v koloniálním stylu lze získat ze třech různých zdrojů - jedním
jsou zrestaurované starožitnosti, druhým nový stylový nábytek a třetím
originální solitéry dovážené z bývalých kolonií. Stylový nábytek je
vyráběný ručně z teakového nebo palisandrového dřeva.Vyřezávaný
nábytek není příliš zdobný, přesto detaily působí dekorativně.
Typickým prvkem jsou konferenční a odkládací stolky s dřevěnými
křesílky odlehčenými výpletem.
Robustní jídelní stoly a lavice doplňují mohutné, bohatě vyřezávané
rámy obrazů.
V exotickém koloniálním stylu se objevuje typický etno
nábytek:lakované skříně z Asie, masivní konferenční stoly s
vyřezávanými nohami, ratanová křesílka,postele s vysokými sloupky,
nebesy nebo moskytiérou.

Dekorace
Půvabné drobné nábytkové solitéry svým designem konkurují
doplňkům v jejich dekorativní funkci.Proto jsou typické doplňky
rozměrově výraznější a do interiéru přinášejí barvu. Ke
koloniálnímu stylu neodmyslitelně patří živá zeleň, která příjemně
oživuje jeho umírněné barevné schéma.
Vzrostlé košaté palmy navozují uvolněnou atmosféru...
Typickým stylovými doplňky jsou rozměrné porcelánové nádoby s
modrobílým dekorem.Staré lodní kufry a přepravní dřevěné bedny
často suplují funkci konferenčních stolků a současně poskytují
nenápadný úložný prostor.Kožené boxy s bůvolí kůže, mořské trávy
nebo proutí příhodně zaplní otevřené sekce úložného nábytku nebo
polic.

Koloniální styl nechává naplno vyznít velkorysé rozměry oken s
dekorativním členěním, takže se obejde bez záclon.Dekorativně řasené
závěsy krémové barvy naopak nikdy nechybí. Jsou zavěšené na
dřevěných či kovových konzolích s ozdobnými koncovkami.
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