naujos TENDENCIJOS
Gamintojas „Eco Wallpapers“, kolekcija
„Exclusive“. Graﬁška šeštojo dešimtmečio
dekoratyvios keramikos formų interpretacija.

Tapetai, kaip priemonė
interjerui dekoruoti,
populiarūs visame
pasaulyje ir turi gilią
bei turiningą istoriją.
Tad nenuostabu, kad
jų spalvos, raštai,
tekstūros tampa
savotišku menišku
interjero intarpu,
atspindinčiu vyraujančias
atskiro laikmečio mados
ir stiliaus tendencijas.

TAPETAI 2012:
spalvos, raštai, tekstūros
ir derinimo būdai

NUOTRAUKOS – GAMINTOJŲ. PARENGĖ LINA KALINAUSKAITĖ-FORSMAN, „RETROFORMA“.

Atvira pokyčiams
dekoro priemonė
Interjero madų tendencijos ar naujos dizaino
kryptys labai greitai atsispindi ir naujų tapetų
kolekcijų raštuose. Palyginti su baldų pramone,
kur daug svarbiau yra forma ir funkcija, tapetų
gamybos technologija gana lanksti ir nesudėtinga, todėl jų madas galima net labiau sieti su
drabužių, bendromis stiliaus aplinką formuojančiomis įtakomis, o ne su baldų ar tuo labiau
architektūros tendencijomis.
Peržvelgus didžiausias Europos tekstilės ir interjero dekoravimo parodas bei susipažinus su įvairių
Europos fabrikų ir dizaino namų sukurtomis
kolekcijomis matyti, kad vis dar tęsiama faktūrų,
ramių paviršių, retro dizaino linija. Ryškesnių tonacijų įlieja etniniai raštai – jie stipriai skverbiasi į
interjero dizaino sceną ir susipynę su Rytų stiliumi
visiškai atitraukia dėmesį nuo amžinai aktualių
klasikinių raštų interpretacijų.

Gamintojas „Romo“, kolekcija
„Fougere“, raštas „Mandola“.
Smulkaus geometrinio rašto tapetais
galima išklijuoti visą kambarį.

Gamintojas „Cole & Son“, kolekcija
„Geometric“. Netradiciškai panaudotas
meniškas geometrinių formų pano.

Šiuolaikiniai
tapetai tampa
tokia pačia
svarbia interjero sudedamąja
dalimi kaip
baldas ar
šviestuvas,
tačiau dėl
palyginti
nesudėtingos
gamybos
technologijos
jų mados kur
kas greičiau
„reaguoja“
į bendrus
stiliaus
pokyčius.

Retro geometrija
Ryškiausią ir, ko gero, stilingiausią pastarojo
laikotarpio kryptį būtų galima pavadinti
nauju terminu – „retro geometrija“. Penktojo
ir šeštojo praėjusio amžiaus dešimtmečių dizaino formos „kraustosi“ į XXI amžių. Retro stiliaus raštai – ne tik tuo laikotarpiu populiarios
geometrinės formos, popmeno motyvai, bet
ir stilizuoti augalai ar dizaino objektai. Spalvų
gama labai plati – nuo kontrastingų juodos
ir baltos derinių iki nublukusių garstyčių ir
papilkėjusio turkio tonų, briliantinės žalumos
su uogų ar koralų raudoniu.
Kai kurie gamintojai, pavyzdžiui, COLE &
SON, kolekcijos nuotaikai sustiprinti įtraukia
ir skaitmeniniu būdu spausdintų tapetų. Tai
vadinamieji fototapetai, bet su sąvoka „foto“
jau nebeturintys nieko bendra. Tai tiesiog
įspūdingi, meniški, dekoratyvūs pano (pvz.,
COLE & SON „Geometric“) – juos pritaikyti
interjere galima labai įvairiai.
Gamintojas „Sanderson“, kolekcija „Colours for
Living“, raštas „Bellﬂower“. Išblukusių garstyčių,
pilkos, turkio spalvų tonai itin dera retro spalvyne.
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Gamintojas „Villa Nova“, kolekcija „High
Society“. Raštas „Coco“ atspausdintas
ant lygaus neaustinio pluošto ir imituoja
„Chanel“ kostiumo audinį.

Gamintojas „Elitis“, kolekcija „Geisha“,
raštas „Shinjuku“. Tokia paprasta ir netikėta
tekstilinė faktūra – tikro audinio klostės.

Gamintojas „Osborne & Little“,
kolekcija „Metropolis Vinyls 2“, raštas
„Cabretta“. Dygsniuotos odos faktūra
atrodo itin realistiškai.

Faktūros
Vartodami sąvoką „faktūros“ dažniausiai įsivaizduojame tapetus su
reljeﬁniu, iškiliu viniliniu paviršiumi.
Bet naujausi faktūras vaizduojantys
ir imituojantys tapetai nebūtinai
turi būti viniliniai ir nebūtinai jų
paviršius – iškilus ir apčiuopiamas.
Jie gali būti spausdinti ir ant lygaus
popieriaus ir vaizduoti tam tikrą
faktūrą – kailio, medžio ar audinio...
Tai tarsi optinė apgaulė, kai įspūdis
išgaunamas vaizdu, o ne iškiliu
paviršiumi. Dėl šios technologijos
įvairiausias faktūras galima spausdinti ant ekologiškesnių neaustinių
ar popierinių pluoštų.
Pačios populiariausios – šilko, odos,
kailio, pintų šiaudų ar augalų faktūros, taip pat gana dažnos įvairių
odos imitacijų interpretacijos. Tokie tapetai gali vaizduoti oda aptrauktą, apsiūtą, sudygsniuotą, Česterio
būdu ir net sagomis išmuštą paviršių. Taigi siena gali
atrodyti kaip sofa. Tapetai gali būti tekstiliniai, klostuoto audinio ar klijuotų stiklo karoliukų faktūros – ji
atrodo labai prabangiai. Tokio tipo faktūrą įmanoma
padaryti iškilią – ji netgi taps reljefu.
Naujausias prancūzų bendrovės ELITIS atradimas
– ypatinga technologija. Sienų apmušalams gaminti
ji taikoma pirmą kartą. Iš džersio daroma danga
laminuojama ant specialių putų sluoksnio ir karštu
presu suformuojamas reljeﬁnis raštas – jį išryškina
krintanti šviesa. Šiuos sienos apmušalus lengva priklijuoti, jie turi garsą sugeriančių savybių.

Gamintojas „Elitis“, kolekcija „Chance“,
raštas „Perfecto“. Elegantiška akustinių
savybių turinti sienų danga.
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Gamintojas „Elitis“, kolekcija „Azzuro“, raštas
„Ponza“. Smulkų kilimo audimo raštą primenantis piešinys iš tolo atrodo lyg dekoratyvi faktūra.

Gamintojas „Designers Guild“, kolekcija „Kimono“.
Gaivi gėlių kompozicija, įkvėpta japonų tapybos ant šilko.

Kelionės po
Tolimuosius Rytus,
kaligraﬁjos meno
atspindžiai, žydinčių sakurų motyvai,
klajojančių genčių
kilimų raštai ir
batikos menas –
tai vyraujančios
garsių pasaulio
tapetų gamintojų
„Elitis“, „Designers
Guild“, „Borastapeter“ naujausių
kolekcijų nuotaikos.

Gamintojas „Elitis“, kolekcija „Kandy“, raštas
„Are You Passionate?“ Meniška ir romantiškai
žydinčių sakurų interpretacija.
Gamintojas „Cole & Son“, kolekcija „Albermale“,
raštas „Piccadily“. Šmaikščiai pakartojamas mėlynų ir baltų grindų plytelių ornamentas, į Europą
atkeliavęs iš Afrikos.
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Romantinė nostalgija
Tai klasikiniais motyvais ar istoriniais
šaltiniais paremta tapetų kolekcijų
grupė. Ryškiausia šio sezono žvaigždė
– Christiano Lacroixo kolekcija „Air de
Paris“, šmaikščiai ir elegantiškai pasakojanti merginos iš Arleso (gimtojo
Christiano Lacroixo miesto) kelionę
į Paryžių. Tapetų kolekcijoje susipina
Christiano Lacroixo stiliui būdingas
prancūziškas lengvabūdiškumas ir
elegancija.
Švedų gamintojo SANDBERG kolekcija
„Villa Harmonica“ taip pat išsiskiria
geru humoro jausmu ir atspindi Švedijos „vasarnamių madas“ – golfą ir silkių
patiekalus. Beje, jei mėgstate klasikinį

Gamintojas „Sandberg“, kolekcija „Villa Harmonica“,
raštas „Golf“. Švediška vasara neįsivaizduojama be golfo.

Gamintojas „Designers Guild“, kolekcija
„Brera“. Netradicinės spalvos dryžiai vasarnamio
virtuvėje sukurs jaukią ir gaivią nuotaiką.

Gamintojas „Sandberg“, kolekcija
„Villa Harmonica“, raštas „Alexandra“.
Silkių patiekalų valgymo ceremonija –
švediško laisvalaikio tradicija.
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skandinavišką stilių, vienoje SANDBERG kolekcijoje
rasite tarpusavyje derančių skirtingų tapetų visam
namui ar butui dekoruoti.
Naujojoje DESIGNERS GUILD kolekcijoje „Brera“ taip
pat vyrauja vasarnamių nuotaika. Tačiau langeliais,
smulkiomis gėlytėmis ar dryželiais, lininius audinius
primenančiais vienspalviais tapetais galima dekoruoti ne tik sodybas , bet ir laisvalaikio ar vaikų kambarius, miegamuosius ar klasikinio stiliaus virtuves.

Svarbios detalės
• Rinkdamiesi tapetus iš karto visam būstui,
turėkite su savimi buto ar namo planą. Jame aiškiai susižymėkite, kur kokius tapetus klijuosite.
Būtinai sudėkite juos visus vieną šalia kito ir nuspręskite, ar esate patenkinti galutiniu variantu.
• Ieškantiems išskirtinumo patiks toks variantas
– pagrindinę patalpos sieną dekoruokite didelio
mastelio, stambių raštų ar net skaitmeninės
technologijos pano. Atrodys tarsi modernaus
meno kūrinys.
• Nebijokite derinti stambaus rašto ir smulkaus
piešinio tapetų. Tokių derinių savo kataloguose
neretai pateikia gamintojai – pasisemkite idėjų
iš jų.
• Smulkių raštų ar faktūriniai tapetai – tinkamas
sprendimas ieškantiems saugių ir ramių būdų
namams atnaujinti. Tokiais tapetais galima
dekoruoti visas kambario sienas – taip išlaikysite
interjero vientisumą.
• Jei nusprendėte tapetais dekoruoti visas
namo ar buto sienas, nepersistenkite rinkdamiesi raštuotus tapetus, kad raštų, spalvų ir
ornamentų gausa neerzintų, o erdvė neatrodytų
per marga. Didžiausius plotus galima išklijuoti
tais pačiais vienspalviais, o skirtinguose kambariuose ar nišose įterpti margus tapetus. Jei viena
erdvė pereina į kitą, galima naudoti to paties
rašto ,tik skirtingų atspalvių tapetus.
• Tapetai – nepakeičiama medžiaga vaikų kambariui dekoruoti. Čia baldai dažniausiai būna paprastesni ir tik patys svarbiausi – lova, stalas, komoda. Spalvoti, margi ir nebūtinai vaikiškų raštų
tapetai atitrauks dėmesį nuo paprastų baldų ir
kambariui suteiks žaismingumo. Be to, vaikams
augant juos bus nesunku pakeisti kitais.
• Miegamiesiems dekoruoti galima naudoti jaukesnes ir prabangesnes medžiagas, pavyzdžiui,
tapetus su aksominiu paviršiumi. Jie sukurs
jaukumo, privatumo, solidumo įspūdį.

Gamintojas „Boråstapeter“, kolekcija „Oxford“.
Spalvingos angliško stiliaus rožių puokštės gali
būti derinamos su vertikaliais dryžiais.

Jei tik įmanoma, tapetus
klijuokite
patys – tai puiki
savaitgalio
veikla, gera
proga pasikviesti draugų
apžiūrėti
naujos sienos
ir pasidžiaugti,
kad viską
padarėte
patys, net jei
ir ne taip
idealiai kaip
profesionalai...

Gamintojas „Designers Guild“, kolekcija „Brera“.
Šviesiais dryželiais tinka tapetuoti visą kambarį
arba tik vieną sieną – šis raštas į bendrą visumą
susies ryškesnius kambario objektus.

SPALVINGI DESIGNERS GUILD KILIMAI
Kiekvieną sezoną „Designers Guild“ pristato unikalaus dizaino naują namų aksesuarų
kolekciją. Puikios kokybės, estetiški, iš geriausių medžiagų ir plačios spalvų gamos – štai
kodėl „Designers Guild“ namų reikmenys tokie ypatingi. 2012 metų pavasarį „Designers
Guild“ naujais išskirtiniais gaminiais papildė ir savo ryškių spalvų bei tekstūrų kilimų
kolekciją. Stambūs gėlėti ir geometriniai raštai, vienspalviai, skirtingų formų, subtilių
atspalvių kilimai pagyvins kiekvieną namų kampelį ir suteiks žavesio.
2012 pavasario naujiena – vilnonis kilimas TASUKI. Kilimų yra kobalto mėlynumo arba
mums artimos natūralaus lietuviško lino spalvos. Kaina (160 cm x 260 cm) – 4 250 Lt.

DESIGNERS GUILD baldų, interjero aksesuarų, kilimų, tapetų ir
audinių galima įsigyti „Domus“ galerijoje, salone Retroforma
DESIGN ROOM, P. Lukšio g. 32, Vilniuje, tel. 8 662 40 992.
Daugiau informacijos – www.designersguild.com, info@designroom.lt.

