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Komu je blízký ?
Stejně jako v sobě styl kombinuje romantiku venkova s praktičností
městského bydlení, jeho vyznavači v sobě mají romantickou
duši venkovana i pragmatismus měšťáka. Venkov v sobě velkou
dávku romantismu nevyhnutelně nese a kdo se na něj odstěhuje,
nemůže mu jí odepřít. Tento styl však postrádá určitou naivitu a
čistotu, kterou se vyznačuje cottage styl. Zapojení moderních prvků
do venkovské stavby vyjadřuje obdiv a lásku k městu spolu s odvěkou
snahou „vzít“ si s sebou na venkov kousek městského pohodlí.
Milovníci stylu si umí život užívat a snaží se od něj dostat přesně to, o co
nejvíce stojí. Aktivně si ho utvářejí k obrazu svému a nebojí se nových
výzev, jakými přestěhování z města na vesnici obvykle je. Tvůrcům stylu
nechybí kuráž a vnitřní síla. Z každé situace si berou to lepší a nebojí
se aktivně posunovat věci správným směrem. Snaží se správně
odhadnout svoje potřeby a naplňovat je i za cenu netypických řešení,
hledání nových cest. Tuto životní filozofii styl kombinující to nejlepší
z města i vesnice věrně zrcadlí.

Vyznavači stylu jsou současně pokorní a citliví, stejně jako racionální a veskrze
moderní. Minulost respektují, ale rozhodně jí nehodlají konzervovat, natož se jí
nechat při zařizování svého životního prostoru jakkoliv omezovat. Stojí pevně
rozkročeni mezi minulostí a budoucností, zakotveni v přítomnosti. Nemají
potřebu historii a kontext místa bezvýhradně ctít, naopak - tradiční prvky
v interiéru využívají s lehkostí a nadhledem, v utváření stylu jsou odvážní.
Za harmonické bydlení na venkově nehodlají zaplatit ztrátou městského
komfortu.
Ke zdánlivě neslučitelnému smíchání venkovského stylu s městskou modernou
je třeba odvaha a kreativita. Vyznavačům stylu ani jedno nechybí. Kromě toho
musejí prokazovat značnou míru přirozeného vkusu, citu a kreativity, která
jediná přináší kýžený – obvykle neobyčejný a originální – výsledek. Aby jím nebyl
paskvil, je třeba zkušeností a pokory, podobně jako u všech eklektických stylů.
Milovníci stylu nemají žádné předsudky, které by jim svazovali ruce, mantinely
si při zařizování interiéru stejně jako ve svých životech stanovují sami.
Navzdory obdivu k městu v nich převládá láska k přírodě, kterou se rozhodli
natrvalo obklopit. Z města si ovšem „přivezli“ touhu po světle a tak venkovské
stavby velkoryse otevírají do okolí. Nepostrádají odvahu nutnou k rozhodnutí
pro radikální přestavbu. A tak velkoryse přestavují a rekonstruují původní
stavby, mění okenní otvory a zvětšují je tak, aby světlo mohlo volně vstoupit do
interiéru. Mají v rámci stylu i života jasnou vizi. Milují světlo, kterým rozzařují
venkovská stavení a dodávají jim tak novou, nečekanou dimenzi.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Styl respektuje genia loci
historických venkovských objektů,
snaží se ho zachovat a rozvíjet,
nikoliv však konzervovat. Staré a
často sešlé stavby citlivě
rekonstruuje, odkrývá a opravuje
krovy, v interiéru nechává
vyniknout režné cihelné nebo
kamenné zdivo. Prostor očištěný od
všech nevhodných stavebních
úprav a dostaveb pak vyniká ve své
syrové, původní kráse a ožívá
novým životem. Interiéry se snaží
vytvořit autentickou atmosféru
venkova inspirovanou
současnými trendy a především
městským komfortem, ke
kterému se venkov odnepaměti
vztahuje. Moderní nábytek,
osvětlení a detaily působí v
historickém kontextu velmi svěžím
a inspirativním dojmem. Tradiční
materiály a umírněnou neutrální
barevnost příjemně oživuje
nerezová ocel, chromové detaily
nábytku, sklo a nečekaně živé
barvy.
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Barevné schémata
Atmosféru venkova
nejlépe vystihují kontrast
světlých barev a tmavého
dřeva.Tradiční bílou
doplňují neutrální odstíny
smetanové, krémové,
pískové až po holubí šeď.

Barevné schémata
Tento styl se dobrovolně
vzdal pestrých barev a
vzorů. Do hlavní role se
staví tradiční elegantní
odstíny, jako je zlatý
okr, hořčicová, olivově
zelená, vínová,
starorůžová a všechny
odstíny hnědé.

Materiály
Moderní venkovský styl odvážně kombinuje tradiční přírodní materiály: dřevo, kov, kůži s moderními
plasty, sklolamináty a umělým kamenem.
Typickým prvkem jsou prkna. Na podhledech, stěnách a především na podlaze. Prkenná podlaha buď
přiznává barvu nebo při renovaci dostává nový kabát. Ten obvykle po přebroušení tvoří bílá či našedlá lazura.
Stávající kamenná dlažba je zpravidla zachovaná, keramická nahrazena novou, obvykle praktickou
velkoformátovou.
Konzervativnější řešení využívá kontrastu tmavého dřeva trámů a mezilehlými plochami bílého
sádrokartonu.
Podlahy v obytných místnostech zateplují kusové koberce. Nízké hladce tkané běhouny a sisalové koberce s
bavlněnou bordurou lépe vystihují charakter venkova, naopak luxusní vzorované vlněné koberce nebo kožešiny
vnášejí do historického interiéru příjemné napětí.
Nové materiály jako sklolaminát, moderní plasty mohou historický interiér osvěžit a omladit.

Svítidla
Svítidla se rozhodně neomezuji na originální starožitné lustry nebo
jejich repliky. Typickým zástupcem jsou stahovací lampy s plochým
skleněným stínidlem nad jídelním stolem nebo nepřehlédnutelná
svítidla s plechovými stínidly a lehce industriálním nádechem.
Základní hladinu osvětlení zajišťují nejčastěji moderní svítidla
nenápadně zabudovaná do konstrukcí podhledů, stěn, podlah a
schodišťových stupňů.

Poslední skupinou tvoří nástěnná a závěsná dekorativní svítidla, která
na první pohled zaujmou svým originálním tvarem, barvou nebo
materiálem.
Barevně výrazné lustry mohou navázat na odstín výmalby nebo
nějakého výrazného solitéru.

Nábytek
Styl inspirovaný městem a moderními trendy s nábytkem šetří, aby
mohly čisté stěny a po rekonstrukci radikálně otevřené prostory volně
dýchat. Objemné úložné sestavy důkladně potlačuje vestavbou do
uměle vytvořených výklenků a několik vybraných solitérů nechává
světlé interiéry otevřené do krovu naplno vyznít.
Stylový nábytek sice respektuje tradici, ale rozhodně nechce být
rustikální. Novému, současnému ani designovému nábytku se styl v
interiéru nebrání a v jeho výběru se nijak neomezuje. Kontrast starších,
lehce rustikálních solitérů s moderním sedacím nábytkem, často
odlehčený subtilní kovovou podnoží se inspiruje eklektickým stylem a v
interiéru rozhodně působí atraktivně..

Dekorace
Moderní venkov rozhodně není sentimentální, naivní ani romantický
jako jeho historický vzor. Na rozdíl od něj doplňky v interiéru omezuje a
preferuje kvalitu před kvantitou.
Stěny nezaplňuje množstvím obrázků, polic ani dekorací, ale nechává je
volné, aby jejich nerovný povrch, zajímavá struktura mohla vyniknout..
Tradiční doplňky venkovského interiéru jako jsou knihy nebo obrázky
mění svůj vzhled - knihy efektivně rámuje moderní knihovna a
obrazy s velkolepými rozměry jsou často ústřední dekorací interiéru.
V roli dekorativních doplňků se objevují moderní svítidla, která
svým tvarem, materiálem a barvou zajímavě kontrastují s dalším
vybavením.
Tradičním doplňkem je zrcadlo, ve velkorysém měřítku. Dokáže
prostorově skromné venkovské interiéry zvětšit a otevřít.
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