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Kraj Kwitnącej Wiśni fascynuje i nadal stanowi źródło
inspiracji współczesnych trendów dekorowania wnętrz.
Tajemniczość i osobliwość wyrażona jest w przyjazny
i dostępny sposób.
Japończycy cenią prostotę i delikatność. Ważne jest, aby
przestrzeń sprawiała wrażenie niezagrodzonej przez wszelkie
dodatki. Nie mogą one zdominować wnętrza i zapanować nad
całością. Meble są niskie, proste i charakteryzują się delikatnymi zdobieniami.
Minimalizm japońskiego stylu to przede wszystkim prostota. Najlepiej, jeśli ściany są odkryte, bez umieszczania na
nich wszelkich obrazów, dodatków i ozdób. Dobrze jest, by
wnętrze było zaakcentowane, na przykład przez pomalowanie
intensywną czerwienią kolumny bądź umieszczenie obrazu
z mocnym chińskim motywem. Dekoratorzy polecają zakup
stricte japońskich mieczy, by uzyskać oryginalny charakter
wnętrza. Wówczas przekazujemy naszym gościom sposób
bycia i oryginalne fascynacje.
Klasyczne japońskie wnętrze nie powinno być aranżowane symetrycznie. Jest to typowy wpływ kultury chińskiej,
w której Feng Shui poleca symetrię jako główną drogę do
zbalansowanej przestrzeni.
Na osobliwość japońskiego stylu wnętrza wpływa natomiast wielofunkcyjność. Trafnym zakupem jest materac
futonowy, który idealnie wpisuje się w japońskie stylizacje.
Ponadto perfekcyjnym przykładem japońskiego podejścia są
meble uniwersalne, przykładowo w wersji rozłożonej, będącej
łóżkiem oraz złożonej – po której staje się wygodnym fotelem.
Stylizacja wnętrza wykorzystuje każdy kąt głównie za sprawą
wszelkich ukrytych szafek, podestów, stolików i szufladek.
Ważne jest, aby wnętrze można było przemeblować zależnie od potrzeb (podobnie jak łóżko). Jeśli chodzi o komfort,
to zostanie on zapewniony przez małe stoliki bądź ruchome
ściany, tak aby powstało całkiem wielofunkcyjne wnętrze.
Wszystkie wspomniane elementy wpływają na trafne
wykorzystanie przestrzeni. Salon w japońskim stylu urządzania wnętrz różni się od panujących europejskich standardów.
Europejczycy stosują model urządzania pomieszczeń tak,
aby zachować na środku wolną przestrzeń. W tym wypadku
Japończycy stosują odwrotną zasadę. Głównym elementem,
ulokowanym na środku pomieszczenia jest zabudowa. Ściany
wnętrza są odsłonięte, przez co zastosowanie łóżka futonowego jest uzasadnione. Realnie rzecz ujmując, nie w każdym
pomieszczeniu jest to możliwe, aczkolwiek stanowi to cechę
charakterystyczną japońskiego stylu.
Japoński styl dekorowania wnętrz wykorzystuje naturalne
materiały – drewno, bambus, kamień, jedwab i bawełnę.
Jeśli mowa o kolorystyce, to styl preferuje również naturalne odcienie – szarości, beże i brązy. Aranżując japońską
stylizację naszym mieszkaniu, staramy się utrzymać kolory
ścian w najjaśniejszych odcieniach. Wpłynie to na wizualne

