ANTICHITĂŢI

Salonul retro, orgolios şi impunător

Salonul este spaţiul unde
ne primim invitaţii sau unde
obişnuim să petrecem clipe de
relaxare în faţa televizorului ori
citind o carte. Poate fi amenajat
în fel şi chip, dar un mobilier de
epocă va conferi o atmosferă
specială.
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otuşi, să nu uităm că cel
mai greu este ca această
încăpere să-ţi reflecte
personalitatea, indiferent de vârstă,
pentru că trebuie să te regăseşti
şi să te relaxezi în intimitatea
propriului camin. De ţinut minte
este şi că designul clasic nu se va
demoda niciodată şi că salonul–
astăzi cunoscut mai ales ca livingeste un univers complet diferit de
restul casei. El poate comunica, în
mod direct, prin intermediul unei
uşi, fie ea şi glisantă, cu bucătăria,
terasa, baia şi chiar cu biroul.
Unul dintre cele mai importante
elemente pe care trebuie să-l luaţi
în considerare în momentul în
care decoraţi linving-ul este paleta
de culori, care se aleg nici prea
deschise şi nici foarte închise,
potrivite întregului stil decorativ
pentru care aţi optat. Apelaţi la
tapetul din mătase cu model
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floral foarte discret, la covoare
groase şi pufoase, care să atenueze
zgomotele paşilor.
În ceea ce priveşte piesele
de mobilier este bine să nu se
exageraţi. O canapea şi două fotolii
sunt suficiente, bineînţeles alături
de “importanta” măsuţă de cafea.
Dacă dispuneţi de şi mai mult
spaţiu, puteţi împărţi living-ul în
mai multe “centre” de socializare,
folosind fotolii confortabile ideale
pentru serile petrecute alături de
rude sau de prieteni. Dacă optăm
pentru mobilă stil, şi o vom alege
potrivit spaţiului pe care-l avem,
vom obţine un salon de mare
efect. Piesele de mobilă veche
se găsesc mai greu şi la preţuri
destul de mari. Cu puţin noroc,
pot fi descoperite în buticurile cu
antichităţi.
Obiectele de decor vor fi şi
ele în stil vechi şi armonizate cu
mobilierul. În loc de lustre vom
alege candelabre. Sfeşnicele vor fi
din argint, oglinzile vor avea rame
bogate, eventual aurii. Tablourile,
cărţile vechi, broderiile vor
întregi atmosfera ce vrea să evoce
vremurile de altădată.
Antonia Dan

