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Komu je blízký ?
Styl vyhovuje všem, kteří se v myšlenkách často a rádi vrací do
minulosti, aby oživili své vzpomínky na dětství a mládí. Jsou to
obvykle snílci, kterým se zdá být svět „minulý“ lepší, poctivější a
opravdovější než svět současný. Proto se snaží za pomoci retro nábytku
a autentických dobových doplňků tento svět trpělivě a pečlivě
rekonstruovat a bydlením v retro stylu doslova oživit. Stylový interiér jim
umožňuje zažívat znovu šťastné pocity spojené s dobou dětství,
stejně jako klid a pohodu, který s sebou atmosféra retro bytu většinou
nese.
Milovníci retro stylu rozhodně nejsou nijak strnulí ani dogmatičtí.
Naopak, jsou to uvolnění a většinou velmi kreativní lidé, kteří nemají
problém se sebevyjádřením. Retro styl totiž rozhodně není pouhým
vytvořením „muzea“ či skanzenu, které by věrně zrcadlily podobu
zařízeného bytu z více či méně dávné minulosti. Je to svěží a tvořivé
kombinování originálního starého nábytku s jeho věrnými novými
kopiemi v moderním rámci tak, aby byl výsledek půvabný, lehce
melancholický a přitom zcela současný.

V zastáncích stylu přesto dřímá jistý konzervatismus, který spočívá
v preferenci „jistého“, tedy toho lepšího z minulosti a současně předjímá
nedůvěru ke všemu současnému s nejistou (dostatečně časem neověřenou)
kvalitou. Toto ulpívání v minulosti a snaha jí oživit může v duchovní rovině
značit obavy nebo dokonce strach z budoucnosti. Nejistotu z ukotvení
v současném světě retro styl přirozeně a nenuceně rozpouští. Konejšivý
interiér připomínající šťastné chvíle z dětství nebo mládí vytváří prostředí,
které úzkost kompenzuje.Lidé, kterým se líbí retro styl,
nepostrádají smysl pro humor a oceňují vtip. Mnoho doplňků z minulosti
postavených do nových souvislostí dostává vedle moderních zcela nový
význam a vytváří až absurdní kompozice, jejichž kontrast vyvolává úsměv
na rtech… Specifický smysl pro humor nespočívá jen v pouhém vyvěšení
staré plechové reklamy na pivo v jinak veskrze moderní kuchyni, ale
zahrnuje i běžné používání starých a přesto dokonale funkčních drobností –
staré vývrtky v kuchyni nebo nářadí po dědovi v dílně.
Vyznavači stylu jsou pokorní a skromní lidé, kteří rozhodně nekráčí
v proudu s davem. Nevyznávají spotřebu, ani bezhlavé utrácení. Naopak svým životním stylem a zařízením bytu se distancují od trendu být „in“ a
dobrovolně jsou trvale „out“. Žijí s pokorou ve svém vlastním světě
vytvořeném z recyklovaných a pečlivě vyspravených předmětů, obvykle
s děděným nábytkem, ve kterém pokračuje rodinná historie a ožívají
vzpomínky na prarodiče. Historie, kontinuita, nadčasová kvalita a estetika –
to jsou hodnoty, které zastánci stylu ctí.

Nálada a
atmosféra
Dobrý design vzbuzuje
emoce.
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Pro současnou popularitu stylu
existuje hned několik důvodů. Prvním
z nich je jeho tvárnost a
přizpůsobivost daná pestrostí stylů,
které se pod pojmem “retro“ skrývají.
Ačkoliv v sobě zahrnuje art deco i
funkcionalismus 20. a 30. let,
v současné době se retro styl
většinou používá pro označení
stylů inspirovaných 50. – 70. léty
minulého století. Přelomovou
událostí byla v roce 1958 výstava
Expo v Bruselu, na které doslova
zazářili českoslovenští návrháři,
jejichž výrobky současnost opět
objevuje a učí se je ocenit. Druhým
důvodem široké obliby retro nábytku
a doplňků je jejich vysoká estetická
kvalita. Starší generace s nimi spojuje
melancholické vzpomínky
na vlastní mládí, zatímco současná
oceňuje jejich eleganci, lehkost,
svěžest a vtipnou nadsázku.
Příjemné oživení do moderního
interiéru dokáže vnést jen několik
pečlivě vybraných retro kousků.
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Barevné schémata
Klasickou bílou výmalbu
doplňují jasné a zářivé
barvy na vybraných
stěnách. Oblíbená je
oranžová a červená v
kombinaci s oříškovou
hnědou, okrově žlutou
nebo khaki a béžovou.

Barevné schémata

Typické je spojení
výrazných barev s
odvážnými vzory.

Materiály
Retro zařízení vyžaduje úctu a přirozený respekt k jeho historii.Tento styl se nejlépe vyjímá v architektonicky
hodnotných objektech, kde jsou citlivě zrenovovány původní prvky: podlahy, dekorativní římsy na stěnách,
fabiony na stropech, původní dveře včetně leptaných, pískovaných nebo malovaných skel.
Nádherným stylovým prvkem je litinová vana na nožkách, tejně jako retro radiátory.

Podlaha v obytných místnostech je v retro interiéru nejčastěji tradiční, dřevěná.Charakter stylu, který se snaží
o maximální respekt a zachování původních prvků stavby, nejlépe vystihuje renovovaná podlaha. Dubové
vlýsky kladené tzv. na rybinu ctí atmosféru funkcionalistických interiérů.Dlažba na chodbách a koupelnách se
objevuje v elegantní mramorové černobílé šachovnici.
Navození dobové atmosféry také pomáhají kusové koberce - luxusní vlněné s tradičními vzory vystihující dobu
art deco, koberce s odvážnými geometrickými vzory.

Svítidla
Klasická svítidla reprezentovaná především závěsnými lustry
preferovala od 50 let spojení subtilní kovové konstrukce a bílého
skleněného stínidla.V méně formální verzi sklo nahradil papír nebo
textil. Několikaramenné lustry se běžně používaly jako hlavní zdroj
osvětlení v místnosti.Moderní svítidla později používala jako stínidla
asymetrické plechová kónické kalíšky v různých barvách. Každé
stínidlo mělo jiný odstín a proto několikaramenné lustry působily velmi
pestře a vesele.

Stolní, pracovní a nástěnné lampy uzavíraly sérii svítidel s jedním
nebo dvěma kalíšky ve stejném designu. Velmi elegantní a oblíbené
byly korálkové lustry vyráběné v českých sklárnách.

Nábytek

Originální nábytek lze získat hned několika způsoby. Cesty k němu
vedou přes půdu prarodičů, sběrné dvory, bazary, zastavárny a
prodejny starožitností.Odborně repasovaný nábytek má obvykle
repasovanou nosnou konstrukci s obnovenou povrchovou úpravou.
Svépomocná renovace může starší solitéry vrátit k životu novým
nátěrem nebo výměnou potahu.
Novodobé repliky repliky nejoblíbenějších retro modelů se řadí mezi
luxusní zboží.
Velmi svěží koktejl vznikne s kombinací nábytků z různých dob s
moderními solitéry.

Dekorace
Doplňky jsou v retro stylu nepostradatelné. Někdy jsou to pouze
doplňky, které dodají neutrálně vybavenému modernímu interiéru
nezaměnitelný charakter a styl. Díky výrazným barvám a zajímavým
tvarům jsou v interiéru nepřehlédnutelné.Velké oblibě se těší zrcadla,
která ze skleněnými deskami stolů, barevným doplňky a chromovými
detaily dodají interiéru atraktivní lesk.
Typickým výtvarným doplňkem je pop art, které vznikalo v 50.-60.letech
a reprezentují ho díla Andyho Warhola.Široce se v retro stylu uplatňují
plakáty a reklamní plechové cedule. Samostatnou skupinu dekorací
tvoří kuchyňské retro spotřebiče.Nesmíme zapomenout ani oblíbená
retro rádia, gramofony nebo televize.
Textil je hravý a veselý.Mezi nejoblíbenější patří proužky,
velkolepé květy nebo geometrické tvary.

www.smysluplnebydleni.cz

Zdroje : Styly interiérů, Ing. arch. Veronika Haroldová

