
56  design-o-mania

Spomladanska prenova 
stanovanja in duha

DRAGO HROVAT 
drago.hrovat1@siol.net

Pomlad kliče k prebujanju! 
Končno. Dnevi so se začeli 
daljšati, temperature 
postajajo vedno bolj prijazne. 
V nas pa se dramita nemir in 
želja po spremembi. Vendar 
ni treba, da so te spremembe  
velike, za to treba malo 
narediti. Dovolj je že nova 
barva stene v spalnici, nova 
tapeta, nov kos pohištva, 
nova rastlina, nove luči, na 
novo prepleskane stene ali 
zgolj nova knjiga. Vse to 
naše stanovanje in pa dušo 
napolni z novo spomladansko 
energijo, ki jo potrebujemo za 
vse podvige, ki naš čakajo.



design-o-mania  57

Spomladanska prenova 
stanovanja in duha

Dom je 
 naše zatočišče, kraj miru, počitka 

in vir navdiha, kjer se po napornem dnevnem urniku 
najraje oddahnemo. Zato ga vedno znova ljubimo, 
negujemo, ustvarjamo prijetnega zase in za svoje 
drage. Spomladansko čiščenje doma je začetek, 
vendar pa nam ne prinese nove svežine. 

Oblikovalci so svoje smernice predstavili na naj
raz ličnejših sejmih po svetu. Eden najbolj znanih 
je gotovo v Londonu, kjer so konec preteklega 
leta številni oblikovalci, med drugimi tudi meni 
ljubi Designers Guild, predstavili kolekcijo za dom 
Pomlad 2013. Designers Guild so znani predvsem po 
hišnem tekstilu in tapetah ter po tem, da ustvarjajo 
privlačen slog bivanja. Zelo znan in obiskan sejem je 
v Parizu, Masion et Objet, na katerem svoje smer
ni ce predstavijo blagovne znamke, kot so Baxter, 
Gervasoni, Foscarini … Ne smemo pa pozabiti na 
Ljubljano, kjer je bil na Gospodarskem razstavišču 
od 12. do 17. marca sejem Dom 2013. Če ste ga 
obiskali, vam gotovo ni žal, saj ni nikoli dovolj novih 
idej. Za nov navdih pa lahko obiščete tudi trgovino 
Nova v starem mestnem jedru.

Če nam naši prihodki ne omogočajo novega po hi
štva, lahko samo spremenimo prostorsko raz po re
di tev obstoječega in pred nami bo novo stanovanje. 
Včasih si je težko predstavljati, kako velik vpliv 
ima razporeditev na prostor, sploh če je ta prostor 
manjši. Zato je pomembno, da si vzamemo čas za 
ureditev prostora. V mislih moramo imeti idejo, da 
je notranja ureditev majhnih stanovanj ali prostorov 
svojevrstna umetnost in da zahteva poseben pristop. 
V nasprotju s prepričanjem, da bo povsem odprt, 
enoten prostor po občutku videti večji, je učinek prav 
nasproten. Dnevni del je na primer veliko prijetnejši, 
če omogoča vsaj diskretno razmejevanje kuhinje, 
jedilnega dela in kavča s televizijo, morda delovnega 
kota.

Mogoče je prav, da kar povemo, kaj pravzaprav 
sploh so trendi letošnje pomladi, kaj je šik in kaj ne. 
To, da tisti, ki narekujejo trende s področja mode in 
oblikovanja notranjosti, predstavljajo sorodne ali 
kompatibilne barve, vzorce, teksture, ni naključje – 
ti dve veji oblikovanja sta močno povezani, kar 
dokazuje tudi to, da je že kar nekaj znamk iz sveta 
mode lan si ralo kolekcije za dom. Pogosto iščejo 
navdih v naravi, prejšnjih obdobjih, umetnosti 
in spominih. Tudi sami se moramo vprašati, kaj 
nas navdihuje in osrečuje, da potem na ta način 
opremimo dom, v katerem se bomo odlično počutili. 
Časi, da mora biti v prostoru vse enako, so mimo. 
Barve, teksture, vzorci, oblike naj soustvarjajo 
harmonijo. Ta princip se imenuje »mix & match« 
in zahteva nekaj izkušenj in poguma, toda ko 
prestopimo mejo, nas očara in zasvoji.

 Za osvežitev doma vam zdaj gotovo ne manjka 
idej. Kar pa zadeva nas same, vsak zase ve, kaj 
potrebuje osvežitev ter kaj je bilo to zimo pozabljeno 
oziroma skrito. Mogoče tekaški čevlji, petelinji 
zajtrk, kolo, knjiga … Pomlad je čas za nove začetke 
ali pa za obu janje starih navad, vsekakor pa je čas 
sprememb, upajmo, da pozitivnih. 


