
Mieszkanie jak z ulubionego filmu czy serialu

Mogę przestać, kiedy zechcę – zapewne nie raz zdarzyło nam się powiedzieć po
całonocnym maratonie, kiedy straciliśmy rachubę, który to już odcinek… Czy
oglądanie seriali uzależnia? Ależ skąd! Chcieliśmy przecież tylko nadrobić
zaległości…

Niektóre starsze produkcje do dziś cieszą się ogromną popularnością. To dobrze napisane historie,
skrojone na miarę naszych upodobań, doskonale zrealizowane i nadal aktualne. A wnętrza, w których
widzimy ulubionych bohaterów – niezapomniane. A gdyby tak zaczerpnąć z nich charakterystyczne
elementy przy urządzaniu swojego domu i symbolicznie dołączyć do obsady? Świat należy przecież
do odważnych!

Z aktualnego raportu VideoTrack agencji Wavemaker wynika, że ok. 15 mln Polaków ogląda seriale
w Internecie. Przy czym aż 45% ankietowanych deklaruje, że nie jest im obce zjawisko
binge-watching i  jednorazowo konsumuje co najmniej dwa odcinki za jednym razem (szczególnie
charakterystyczne dla grupy wiekowej 16-24-latków). Za co tak kochamy serialowe opowieści, że
wciągają nas bez reszty? Często za wyjątkowych bohaterów. Takie postacie jak Monica Geller z
„Przyjaciół”, Carrie Bradshaw z „Seksu w wielkim mieście” czy Blair Waldorf z „Plotkary”
przyciągają uwagę. Interesującą są również mieszkania, gdzie toczy się akcja. Z pewnością nie
można nazwać ich nudnymi. Scenarzyści zadbali bowiem o każdy szczegół aranżacyjny. Mogą być dla
nas świetną inspiracją przy urządzaniu wnętrz.

Eklektyczny salon
Czy ktoś jeszcze może nie znać perypetii szóstki przyjaciół z serialu „Przyjaciele”? Trudno w to
uwierzyć – był on emitowany aż w 100 krajach na świecie. Jedna z głównych bohaterek to Monica
Geller, której mieszkanie zostało zaprojektowane w oparciu o styl eklektyczny. Szczególnie
oryginalna jest kuchnia połączona z salonem, na której ścianach zagościł m.in. żywy, nasycony fiolet.
– To barwa pobudzająca kreatywność stanowi bardzo dobrą propozycję dla osób o artystycznej duszy.
Fani serialu, czerpiąc z niego inspiracje przy urządzaniu własnego M, mogą pokusić się o mocny
odcień wymalowania, np. „Kreatywny Ametyst” z palety barw MAGNAT CREATIVE. Aby uzyskać
ciekawy efekt, nie trzeba wcale pokrywać nim wszystkich ścian, wystarczy wymalować jedną z nich.
Wyrazistość ciemnego fioletu z łatwością złagodzimy jego wersją rozbieloną, korzystając chociażby z
„Atrakcyjnego Topazu” czy „Niewzruszonego Angelitu” farby MAGNAT CERAMIC – mówi Anna
Szymaszek, Specjalista ds. PR

  



Produktowego w FFiL Śnieżka
SA. Jeśli zdecydujemy się na
wersję monokolorystyczną, do
wyeksponowania fiołkowych
tonów możemy wykorzystać
sztukaterię, która nada całości
elegancki sznyt. Fioletowym
ścianom towarzyszył również
bogaty wystrój. Stworzymy
podobny klimat, gdy
wybierzemy turkusowe fronty
szafek kuchennych z
ceramicznymi gałkami i
miodowy drewniany blat, nad
którym ułóżmy czerwoną cegłę.
Na wzór serialowy zabudowa
kuchenna powinna mieć raczej
tradycyjny charakter, choć
możemy go śmiało
unowocześnić, np. decydując się
na minimalistyczne, wąskie
ramki. Obok niech pojawi się
okrągły stół i gięte krzesła w
duchu vintage. Przytulności
mieszkaniu dodadzą zaś
rozłożyste sofy i fotele w
angielskim klimacie z
praktycznymi wymiennymi
pokrowcami, najlepiej
wykonanymi z jasnych
materiałów oraz dyskretne
oświetlenie w postaci kinkietów
z abażurami. Do tego dobierzmy
drewniany stolik kawowy i
szafkę RTV z drewna, które
ocieplą wnętrze.

Awangardowa sypialnia
Równie mocno co „Przyjaciele”, w pamięci widzów zapisał się „Seks w wielkim mieście”, czyli hitowy
serial HBO, który doczekał się nawet swego czasu dwóch realizacji filmowych. Główna bohaterka
serii – Carrie Bradshaw lubi bawić się modą. Wystrój jej domu prezentuje się zaś stylowo i
efektownie.
  



W pierwszej części filmu
sypialnia Carrie jest
wymalowana odważnie na
intensywny odcień koloru
niebieskiego, jak przystało na
prawdziwą trendsetterkę. Taki
efekt uzyskamy wybierając
„Niepokorny turkus” z palety
barw MAGNAT CREATIVE.
Mocnym niebieskościom w
sypialni towarzyszy ciemna,
orzechowa podłoga, a całość
wydaje się lekka. To wszystko za
sprawą odpowiednio dobranego
wyposażenia. Jeśli marzy nam
się ciemny kolor ścian,
postawmy przy tym na łóżko w
białej ramie i niewysokie, jasne,
skórzane oparcie, pikowane w
nowoczesnym, panelowym stylu.
Całość aranżacji uzupełnimy
tworząc okazałą galerię zdjęć na
ścianie tuż nad posłaniem. Dla
wzmocnienia efektu wybierzmy
ramki o różnych rozmiarach z
passe-partout w tonacji
off-white. Obowiązkowym
elementem takiego wystroju są
romantyczne firany, lampy
stołowe oraz toaletka w
lustrzanym wydaniu, a więc
pełen glamour.

Wyrafinowana łazienka 



Po 7 latach nieobecności na
ekranach, twórcy kultowego
serialu „Plotkara” wracają do
tworzenia swoistej kontynuacji
znanej opowieści o nastolatkach
z Upper East Side w Nowym
Jorku.  W nowej wersji nie
spotkamy już co prawda
dawnych bohaterów, lecz zanim
poznamy nowych odtwórców ról,
w oczekiwaniu na premierę,
warto przypomnieć sobie
wyjątkowe wnętrza domu Blair
Waldorf – jednej z głównych
postaci sitcomu. Na uwagę
zasługuje choćby łazienka, a
właściwie jej elegancki salon
kąpielowy Zakochają się w nim
zwolennicy stylu glamour.
Ważnym elementem wystroju
jest tu przepiękna lamperia w
tonacji off-white. Do jej
wykonania możemy wykorzystać
glazurę, która imituje
sztukateryjne zdobienia. Warto
obłożyć nią również wannę, a
rant wykończyć blatem
kamiennym. W serialowym
wnętrzu sztukateria łączy się ze
wzorzystą ścianą w tonacji
pudrowego różu, jakby
przecieraną srebrem.

 – Podobny efekt uzyskamy, stosując struktury dekoracyjne, np. Perla Sabbia MAGNAT Style Srebro
w kolorze różowego „Jadelitu”, który stworzymy po dodaniu do bazy podstawowej Pigmentu
Barwiącego MAGNAT Style. W ten sposób powstanie powłoka o szlachetnym połysku – z efektem
„perłowego piasku” – dodaje Anna Szymaszek. Należy przy tym pamiętać, że pokrytą tego typu
strukturą powierzchnię trzeba zabezpieczyć za pomocą Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style. Takie
wymalowanie będzie odporne na zmywanie. Jeśli zaś zależy nam na bardziej szklistym wykończeniu
ścian, zwróćmy uwagę na Metallici MAGNAT Style, czyli strukturę, dzięki której na ścianach pojawią
się iskrzące, metaliczne cząstki w wybranym kolorze. To wcale nie musi być srebro, przepięknie
będzie wyglądać także miedź na szarej czy grafitowej bazie MAGNAT LATEX MATT – BAZA.
Zadbajmy też o dodatki, zwłaszcza nastrojowe świece. Lustro w lustrzanej ramie powinno grać tu
jedną z głównych ról.
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