Przy stole

Tradycyjna

Foto: SZultka furniture

Jadalnia
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radycja wspólnego zasiadania do stołu
towarzyszy nam od pokoleń. To rytuał
dziś zanikający, ale ważny. Wynika
z szacunku dla dawnych czasów,
kiedy wszystko miało swój określony
porządek i miejsce, było dowodem narodowej wspólnoty. Stół rodzinny nie był wówczas jedynie meblem
– współtworzył miejsce, gdzie wspólnie spożywano
posiłki, dzielono się sukcesami i porażkami, proszono
o pomoc czy choćby o dobrą radę.
Przy takim stole dzieci poznawały swoją historię,
uczyły się szacunku dla starszych, a babcia i dziadek
dzielili się doświadczeniami swojego długoletniego
życia. Inaczej mówiąc – wspólny stół był miejscem
zawiązywania i umacniania więzi pomiędzy członkami
rodziny, dawał poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.
Jak stworzyć takie miejsce we współczesnym
domu? Łatwiej jest podać listę niezbędnych sprzętów,
ale trudniej sprawić, by ożyły tradycje.

Wybór miejsca

Jadalnia należy zwykle do otwartej, wspólnej przestrzeni domu i często połączona jest z kuchnią lub
leży w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Powinno to
być pomieszczenie przestronne, dobrze oświetlone
i zaciszne zarazem.
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Przy stole

Najważniejszy mebel

Stół – duży, masywny, sprawiający wrażenie mebla, który
jest w tym miejscu od wieków. Zwykle jest biały lub
wykonany z drewna w naturalnym kolorze. Powinna się
przy nim zmieścić cała rodzina. Sześć osób to minimum.
Tradycyjny stół zwykle ma kształt prostokątny i wymaga
najwięcej miejsca. W mniejszej jadalni najlepiej sprawdzi
się stół okrągły lub owalny, który nie będzie utrudniał
komunikacji.

Krzesła

Niekoniecznie muszą stanowić komplet ze stołem,
powinny być jego dopełnieniem. Masywny stół zestawiony
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z lżejszymi krzesłami będzie stanowił harmonijne, miłe
dla oka zestawienie. Krzesła mają być przede wszystkim
wygodne. Dobrze, gdy siedzisko jest tapicerowane i miękkie. Tradycyjne biesiady trwają długo, a goście powinni czuć
się komfortowo. Często na siedziska przywiązuje się dodatkowe poduszki, nakłada pokrowce, plisowane sukienki.
Krzesła powinny być strojne – tak jak goście zasiadający do
stołu. Zgodnie z tradycją, ważne jest wyznaczenie gościom
miejsc. Senior rodu zwykle zasiada u szczytu stołu, a jego
miejsce bywa wyróżnione specjalnym krzesłem – większym
i wyższym od pozostałych. Domownicy często mają stałe
miejsca przy stole. Porządek zasiadania to część rytuału
kształtującego rodzinne więzi.

Foto: SZultka furniture

Masywny stół zestawiony z lżejszymi
krzesłami będzie stanowił harmonijne, miłe
dla oka zestawienie. Krzesła mają być przede
wszystkim wygodne. Dobrze, gdy siedzisko jest
tapicerowane i miękkie.
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Tradycyjny stół zwykle ma kształt prostokątny i wymaga najwięcej miejsca.
W mniejszej jadalni najlepiej sprawdzi się stół okrągły lub owalny.
Intymne światło

Nad stołem obowiązkowo powinna wisieć duża
lampa, a niekiedy dwie. Główny snop światła zawsze
skierowany jest do dołu. Często stosuje się żyrandole z tak zwaną wagą, umożliwiające opuszczanie
i podniesienie abażuru. Dobrym rozwiązaniem jest
zainstalowanie ściemniacza umożliwiającego przyciemnianie i rozjaśnianie światła.
Bardzo ważnym – i to nie tylko elementem – elementem jest światło świec. Nie powinno go zabraknąć
podczas uroczystego obiadu czy kolacji. Świeczniki
i kandelabry to wyśmienite elementy dekoracyjne,
które uzupełnią uroczyste nakrycia stołu.
Zdarza się, że stół ustawiony jest nieopodal
kominka. Jego światło i odgłos trzaskających
polan nadają niezwykłą atmosferę wieczornemu
biesiadowaniu.

Kolorystyka i dodatki

Jadalnia to miejsce, gdzie odpoczywamy, spotykamy
się z najbliższymi i skupiamy na rozmowie oraz
wspólnie jemy posiłki – dlatego kolory i dekoracje
ścian nie powinny być intensywne i rozedrgane.
Dobrze sprawdzają się kolory ziemi, kremy, beże,
stonowane zielenie czy błękity, które uspokajają
i łagodzą atmosferę. Unikajmy wzorzystych tapet
czy przeładowania wnętrza dużą ilością obrazów
w intensywnych, nasyconych barwach. Często
w jadalni pojawia się lustro, które wprowadza więcej
światła, przestrzeni i tak zwanej dobrej energii.

Tkaniny

Jadalnia to miejsce, gdzie tkaniny odgrywają ważną
rolę – wystarczy wspomnieć choćby rolety i zasłony
w oknach, obrusy, podkładki czy tapicerki mebli.
Zawsze starajmy się dopasować dekoracje okna
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ISLA – meble o interesującym, świeżym wzornictwie. Ich minimalistyczna forma nawiązuje do marynistycznej stylistyki modernizmu lat 20. i 30. XX wieku. Fronty, wykonane z płyty

MDF lakierowanej na biało, na wysoki połysk, ciekawie współgrają z pojawiającą się w poziomych pasach polerowaną stalą nierdzewną, którą wykończone są uchwyty. Markowe
mechanizmy zawiasów i szuflad gwarantują wysoką jakość wykonania i komfort użytkowania. Lekkie, szklane półki oraz elegancko zaprojektowane wnętrze mebli (szary kolor koresponduje
z aluminiowymi elementami szuflad) są dodatkowymi atutami estetycznymi kolekcji.

MOBIL
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SELF – oryginalna kolekcja mebli łazienkowych. Zamysłem projektantów było stworzenie
mebli wyróżniających się spośród oferty dostępnej na rynku. Poszczególne elementy tworzą
spójną stylistycznie, harmonijną całość o wyważonych proporcjach. Meble dostępne
w czterech modnych dekorach: orzech, śliwa, oliwka oraz akacja.

– seria składa się z wielu mebli, co umożliwia ciekawe zaaranżowanie łazienki.
Proste, minimalistyczne wzornictwo nadaje wnętrzu wyjatkowy, elegancki styl.
Różne elementy i kolory (biały, bordo, antracyt, limonka) można zestawiać, tworząc
intrygującą całość.

Foto: STUDIO ITALIA

Przy stole

W jadalni nie powinno zabraknąć komody czy kredensu. Przeszklone meble – na
przykład etażerki czy witryny – służą do eksponowania rodowych serwisów i szkła.
i stołu do kolorystyki wnętrza. Łączmy wzory
i faktury, ale pamiętajmy, że klucz kolorystyczny
ścian, dekoracji okiennych i obrusów powinien być
wspólny – co wcale nie oznacza, że nudny i monotonny. W zależności od okazji możemy dodawać
mocniejsze akcenty. Tradycyjna jadalnia to miejsce
dla naturalnych tkanin. Tutaj najlepiej sprawdzą się
płótna, lny, mereszki, koronki czy haftowane serwetki. Stół powinien być strojnie i starannie nakryty.

Zastawy i serwisy

Sztuka nakrywania stołu i przygotowań do uczty to
nauka cierpliwości i staranności. Każdy przedmiot
ma swoje określone miejsce. Talerze i sztućce są różne
w zależności od serwowanych dań. Szkło i kieliszki
ustawia się po odpowiednich stronach talerzy. Dla
wytrawnych pań domu nakrywanie stołu to maestria
i przyjemność. Dopełnieniem są oczywiście kompozycje ze świeżych ciętych kwiatów.
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Komody, kredensy, etażerki

W jadalni nie powinno zabraknąć komody czy kredensu. Przeszklone meble – na przykład etażerki czy
witryny – służą do eksponowania rodowych serwisów
i szkła. Taka „wystawa” złożona z umiejętnie dobranych elementów jest wyśmienitą dekoracją. Poza
pełnieniem funkcji ozdobnych meble te stanowią
zaplecze do przechowywania, sztućców, obrusów,
podkładek i innych rzeczy potrzebnych do pięknego
nakrycia stołu.
Przepis na tradycyjną jadalnię nie jest, jak widać,
tylko spisem sprzętów i wyborem miejsca w domu –
to cały rytuał przygotowań i sięgnięcie do rodzinnych
źródeł, starych przepisów i reguł. Tylko w ten sposób
stworzymy niezwykłe miejsce – i chodzi tu nie tylko
o samą jadalnię, ale po prostu dom.
www.holartstudio.pl

