Interviu su

Egle Žydele

Ar iš esų sudė nga pa ems susikur namų interjerą? Kaip darbo procese išveng klaidų? Ar krai visada verta pasikliau savo
jėgomis? Interjero centro „Namų s lius“ dizainerės Eglės Žydelės pastebėjimu, kūrybingų žmonių vis daugėja, tad darbas ieškant
geriausio namų interjero sprendimo vis dažniau tampa bendru namų šeimininko ir dizainerio projektu. Daugėja žmonių, norinčių
savarankiškai įsireng namus. Nuo ko patartumėte pradė ?..............................................................................................................................................
Pirmiausia siūlyčiau pradė nuo savianalizės, nes k pažinus save ir savo šeimos narių charakterį galima atskleis namų savitumą. Vertėtų panagrinė , kokios detalės namuose
erzina, o kokios sukuria jaukumo, priverčia maloniai jaus s. Jei draugų namuose jaučiatės geriau nei savuose, reikėtų atkreip dėmesį ne k baldus, detales, apdailą, bet ir į būsto
suplanavimą. Ramus apmąstymas padės susivok , kas esate, kas labiausiai erzina ir teikia malonumo. Tai pirmasis žingsnis savito s liaus link.

Kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos kuriant namus be
interjero dizainerių pagalbos? Kaip šių klaidų išveng ?
Didžiausių klaidų padeda išveng viena taisyklė – geriau
mažiau nei per daug. Taip pat svarbu apdailos darbų kokybė.
Jokie baldai, kilimai ar būsto planas nepaslėps nekokybiškos
apdailos. Taigi sienos, lubos ir grindys turi bū idealiai lygūs.
Nuo jų priklauso ir namų dekoravimas....................................
Kokios šiemet vyrauja spalvos, formos ir interjero detalės?
Šiemet populiariausios turkio, ciklamenų, garstyčių, žaliųjų
citrinų, žemės spalvos. Formų gali bū įvairiausių, gal šiek ek
labiau dominuoja rombas. Ryškių dekoro elementų
tendencijų taip pat nėra. Tiesa, neprašausite pasirinkę
vintažinių detalių.....................................................
Su kokiais mitais ar išanks nėmis nuostatomis žmonės
susiduria rengdami namus?...................................
Esu girdėjusi pačių ne kėčiausių dalykų. Tačiau labiausiai
koją kiša ne mitai, kuriais žmonės vadovaujasi, o įsi kinimas,
kad žurnale pavaizduotas interjeras yra būtent toks, kokio
jiems reikia. Būstas ir visos jame esančios detalės yra
asmenybės atspindys. Mes labai skiriamės vieni nuo kitų, tad
nenuostabu, kad ir mūsų būstai skir ngi. Kiekvienas
projektas yra unikalus.

Neretai nuogąstaujama, kad iš mažo buto vargu ar galima ką nors
išspaus . Kokie spalvų deriniai ir ki sprendimai gali padė padidin
mažo buto erdvę?...................................................................
Balta spalva nėra vienintelis teisingas pasirinkimas. Spalvas patarčiau
rink s pagal patalpos paskir – tai esiogiai siejasi su įspūdžiu, kurį
pa riame būdami patalpoje tam kru paros metu. Pvz., miegamajame
daugiausia laiko praleidžiame vakare, tad galima drąsiai rink s visus
pilkos spalvos su šiltais atspalviais derinius. Tamsesnė spalva sukuria
gilumo įspūdį. Efektą dar labiau sus prina dirb nis taškinis apšvie mas:
sieniniai gaubtais deng šviestuvai, nak nių staliukų šviestuvai,
toršerai. Tokiu būdu šviesos srauto neaprėptos vietos traukiasi vis gilyn,
rpstančios aiškios geometrinės formos savaime praplečia erdvę.
Panašią funkciją atlieka ir šilto spektro lemputės – rpdo objektų
kontūrus. Šalto spektro padeda sufokusuo ir užﬁksuo daiktų tūrį bei
lokaciją. Tokiu pat principu galima vadovau s ir patalpose,
neapšviestose dienos šviesa. Spalva svarbi ir psichologinei būsenai.
Pavyzdžiui, svetainėje susirenka skir ngų charakterių šeimos nariai, čia
priimami svečiai. Norint op škai praplės patalpą ir sukur gerą
emocinę atmosferą, patar na visą patalpą dažy viena spalva. Svarbu
nesirink pernelyg intensyvios. Erdvės gylio įspūdį nesunkiai galima
sus prin ir scenograﬁškai išdėstant dekoro detales, nes ryškios detalės
savaime a traukia dėmesį ir taip praplečia erdvę.
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Interviu su Egle Žydele
Kodėl žmogui svarbu susikur savitą namų
interjerą?.......................................
Namai yra žmogaus urvas, tvirtovė, vieta, į kurią jis grįžta po
dienos, praleistos išoriniame pasaulyje, kupiname
įvairiausių emocijų. Namų aplinka turi stabilizuo . Juk
geriausiai atsipalaiduo pavyksta esant sau ar moje
aplinkoje. Ne veltui sakoma, kad geriausiai jaučiamės tarp
tokių pat kaip mes. Taigi susikūrę individualią aplinką,
priim ną sau, o ne svečiams, nepabūgę per daug apie save
pasaky aplinkiniams, suformuosime aplinką, į kurią visada
bus gera sugrįž ......................................................
Ką pakanka pakeis interjere, kad gyvenamoji erdvė
greitai atsinaujintų?...............................
Iš pirmo žvilgsnio atsinaujinimas pastebimas k tada, kai
kas nors pakeičiama didesniame plote: grindys, sienų
spalva, užuolaidos. Nepaisant to, kad tai dideli plotai,
pasitelkus išmonę ir savo jėgas, būstą galima atnaujin
iš es nebrangiai............................................

INTERJERAS
Užuolaidos
Tapetai
Šviestuvai
Audiniai
Dekoro detalės
Baldai
Kilimai
Grindys

Pasirink nkamas medžiagas jūsų svajonių vonios kambariui
padės, o reikalui esant ir vonios kambario interjerą suprojektuos
interjero centro „Namų s lius“ profesionalūs dizaineriai.
Kas svarbiausia kuriant namų interjerą?..............
Galima daug diskutuo apie s lių, madą, tačiau
svarbiausia nusibrėž aiškią ribą tarp norų ir
ﬁnansinių galimybių. Užsimoję įgyvendin
netradicinius ypač brangius sprendimus, rizikuojate
nebaig projekto.
Kokių klausimų dažniausiai sulaukiate iš klientų,
mėginančių savarankiškai dekoruo būstą?....
Klausimai labai panašūs – apie spalvas, formas,
s lių. Dažniausiai jie prasideda arba baigiasi ta pačia
fraze: „gyvenu standar niame daugiabutyje”,
„mano langas standar nis”, „patalpos aukš s
standar nis” ir t. t. Klausiama, ką dary . Vienas
pastebėjimas – jei patalpa standar nė, tai dar
nereiškia, kad ir savo kūrybą turite apribo .
Pagalvokite apie iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus
dalykus. Netrukus suprasite, kad ir standar nis
būstas gali atrody visai nestandar škai.

Ar egzistuoja lietuviškas interjero s lius ir koks jis?
Taip, lietuviškas s lius egzistuoja ir yra ideologijų,
ﬁlosoﬁjos ir besiveržiančių įtakų iš Skandinavijos šalių
darinys....
Vargu, ar galėtume ras grynai Lietuviško s liaus
pavyzdžių. Na, nebent tai būtų etnograﬁnė sodyba.
Lietuvių namų interjere vis dar daug yra likę rusiškumo,
nemažai eklek kos, nes lietuviai mėgsta rink s gražius
daiktus, tačiau k retai pagalvoja, ar jie tarpusavyje
derės. Šiuolaikinis lietuviškas interjeras kaip ir visame
pasaulyje randa sau nkamų elementų iš įvairių s lių:
klasikos, moderno, Provanso ir kitų. Pastaruoju metu
ypač pamėgome Skandinavišką s lių, kuris puikiai nka
mūsų geograﬁnei aplinkai. Naudojama daug medienos,
šiltų spalvų, dominuoja prak škas ir lietuvio kišenei
prieinamas minimalizmas. Tiesa, yra atvejų, kai žmonės
bando Italijos klasiką perkel į atšiaurią Lietuvą, ar
kaimo turizmo sodybą pavers prabangia amerikie ška
vila. Tokiais atvejais klientui visada paaiškiname, kad
kuriant namų interjerą svarbu ne k s lius, bet ir darna
su geograﬁne padė mi...............................................

Kaip įrengiant namus padedant dizaineriams neprapras
savitumo?..............................................................
Patar na rink s kompeten ngą, į empa ją linkusį interjero
dizainerį. Interjero kūrimas neturėtų bū asmeninių dizainerio
ambicijų išraiška. Dizaineris turi k padė atsiskleis užsakovui,
ras
nkamiausią derinį ir išlaiky projekto vien sumą......
Ne visi gali pasigir gebėjimu jaus spalvas ir formas, maty
visumą, ne k atskiras detales. Ką dary
ems, kurie negali
pasigir gebėjimu kur interjerą?.................................
Pirmiausia reikėtų pasikonsultuo su dizaineriu, kuris padės
susivok minčių labirinte ar patars, kaip savyje pažadin
kūrybos mūzą. Neretai interjero dizaineris atstoja ir psichologą –
padeda atsiskleis asmenybei. Būtent asmenybės pažinimas yra
pirmasis ir vienas svarbiausių žingsnių kuriant namų
interjerą...............................................................
Ką patartumėte ems, kurie gyvena standar niuose
daugiabučiuose, tačiau nori pagyvin aplinką?......................
Pirmiausia reikėtų atsikraty išanks nės nuostatos, kas tokiam
būstui nka ir kas ne. Vėliau jau galima kreip s į specialistą, kuris
standar nį būstą pavers jaukia aplinka visai šeimai.
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