Kolekcija „Visa“, Fast, gamintojas „Elitis“

Odės Londonui

Kolekcija „Visa“, Circle line, gamintojas „Elitis“
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Didmiesčiai visuomet žavi savo, atrodo, niekuomet nesiliaujančiu pulsuoti gyvenimo ritmu. Ypač vakarėjant, kai miestas tarsi
apsigaubia prieblandos paslaptimi ir leidžiantis nakties skraistei
nušvinta mirguliuojančiomis neono šviesomis. Šios nuostabios
akimirkos įkvepia daugelį menininkų, kurie šias inspiracijas
sąmoningai atskleidžia savo kūryboje, suteikdami galimybę šį
gyvybingą pulsavimą perkelti į gyvenamųjų ar viešų erdvių interjerą.
Viena iš įtakingiausių tapetų mados diktatorių prancūzų kompanija „Elitis“ vienoje iš naujausių šių metų serijoje Visa pristato
ryškius itin dinamiškos grafikos vinilinius tapetus. Jie akivaiz-

džiai atspindi modernaus dizaino tendencijas, sąmoningai kuriant optines iliuzijas, naudojant perforuotus ir presuotus lakštus
ar metalo plokšteles. Dinamiška Londono transporto vizija atsiskleidžia tapetų kolekcijoje Circle line. Penkiuose jų spalviniuose sprendimuose kontrasto principu derinamos ryškiaspalvės
lakuotos geometrinio rašto linijos ir glotnūs matiniai pagrindo
paviršiai. Taip suformuojamas itin efektingas faktūrų ir spalvų
žaismas. Nors naujųjų tapetų kaina yra gana didelė – 840 Lt už
vieną 1x10 m ruloną, įspūdingas jo plotis leidžia tapetą pritaikyti
plačiau – ne tik sienų, bet ir slankiųjų konstrukcijų ir kitų korpusinių baldų dekoravimui.
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Kolekcija „London“, Spring street, gamintojas „Boras Tapeter“

Kitą, nors ir tarsi labai artimą Circle line, šios gyvybingos sostinės
viziją pateikia jauna dizainerė Hanna Werning, kurianti švedų
kompanijai „BorasTapeter“. Naujoji jos kolekcija London by Hanna
stulbina savo ekspresija, kurią tarsi jai mestas iššūkis inspiravo
mados sostinės Londono ritmas. Autorė akivaizdžiai demonstruoja kitokį požiūrį į miestą – tapetuose tarsi atgyja šviesos ir
vandens kaskados, prisodrintos gatvės gyvenimo, džiaugsmo,
kvapų, etninių skirtumų dermės, simbolių ir įspūdžių. Ir nors šių
tapetų kaina yra gana demokratiška – vienas 0,52x10 m matme20

Kolekcija „London“, Golborn road, gamintojas „Boras Tapeter“

nų rulonas kainuoja 160 Lt, jie yra ne mažiau įspūdingi. Efektingi kolekcijos raštai kuriami skirtingomis grafikos technikomis.
Autorė abstrakcijose sėkmingai derina kompiuterinę grafiką,
atspaudus, koliažą, tik labai savitai, todėl London by Hanna kolekcija žavi netikėtu šviežumu ir gyvybe. Taigi tegyvuoja kaskart
kitoks, tačiau visuomet gyvas Londonas!

Kolekcija „London“, Waterloo bridge, gamintojas „Boras Tapeter“

Oficialus kompanijų „Elitis“ ir „Boras Tapeter“ atstovas Lietuvoje UAB „Retroforma“
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