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#ŚCIANY  #OBRAZY  #DEKORACJA ŚCIAN

Nie jest tajemnicą, że pewne materiały, formy i kolory mogą inspirować swą obecnością i wpływać na nastroje. Poprzez energię pobudzać do

określonych aktywności albo uspakajać, tworząc przyjemną do życia przestrzeń. Tymczasem nowoczesne wnętrza wydają się być dzisiaj zbyt

powściągliwe. Przejrzyste i funkcjonalne, w swej prostocie geometrycznych kształtów nużą swą przewidywalnością. Operują odcieniami

REKLAMA

Nowoczesne wnętrze.
Zobacz piękne obrazy z
żywicy

Obrazy z żywicy to idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz. Wprowadzą do
salonu, sypialni czy jadalni akcent, który nada przestrzeni unikatowy charakter.
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Udostępnij artykuł   

PRZEJDŹ
DO GALERII

Abstrakcja XVII, żywica epoksydowa, 140 x 140 cm.
Autorka obrazu: Katarzyna Pander-Liszka. Fot.
kasialiszka.art
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Quality Painting Tools
MBS Painting Tools

We are your complete source for Painting
Tools and Supplies
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stonowanych szarości i beży, co wpływa na monotonię. 

Jak zatem odmienić nowoczesne wnętrze troszcząc się o swoje własne, dobre w nim samopoczucie? Po pierwsze odrzućmy zachowawczość i

pozwólmy sobie na fantazję. Doskonałym dopełnieniem stylu nowoczesnego jest wprowadzenie do wnętrz lśniącego blasku. Lakierowane laminaty i

szkło dobrze współgrają z grubo plecionymi tkaninami, betonem czy naturalnym drewnem. Kontrasty dynamizują przestrzeń, ale to detale tworzą

nastrój, pozbawiając ją minimalistycznej monotonii. Warto więc zadbać o detal, stawiając na to, co gustowne, eleganckie i unikatowe. Takim

detalem mogą stać się obrazy z żywicy.

Wykończone w perłowym połysku, świetliste obrazy z żywicy swoją głębię zawdzięczają pigmentom. Idealnie wpasowują się w nowoczesne

przestrzenie. Koncepcja artysty i materia razem, formułują niepowtarzalne kompozycje. W trakcie ich tworzenia ekspresję ogranicza materiał. To

fascynująca zależność. Wymaga określonego planu ale też zakłada podążanie za intuicją. Żywica tworzy własne ścieżki - mówi artystka Katarzyna

Pander-Liszka, od lat zgłębiająca tajniki tej techniki artystycznej.

Obrazy z żywicy wprowadzają do wnętrza kolor i światło, podobnie jak barwne, secesyjne witraże. Mogą też stanowić „brakujący element”, który

przywróci wnętrzu równowagę i spójność.

Jeśli umieścimy obraz w centralnym punkcie pomieszczenia możemy uzyskać „punctum”- najbardziej interesujący element aranżacji, podkreślający

klimat wnętrza i przywracający mu harmonię. Decydując się na zaproszenie do swego domu dzieł, które wykonał artysta, obcujemy nie tylko z

pięknym przedmiotem ale z wyrazem kreacji, która inspiruje do otwartości oraz uczy wrażliwości estetycznej. Za sprawą obrazów minimalistyczna

forma nowoczesności stanie się efektowna i szykowna. Nabierze wyrazu oraz wyjątkowości.
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Zobacz także

14 wrz 2020 09:13:59

Ściany w salonie: 12 świetnych
pomysłów na obraz. Zobacz

zdjęcia!

10 wrz 2020 12:43:54

Ściany w łazience: płytki
inspirowane art déco

08 wrz 2020 11:03:18

Ściany w kuchni: sposób na
szybki remont - dużo zdjęć
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