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Druhý ročník projektu SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2015 připravila pro pořádající 
akciovou společnost ABF stejně jako 
v loň ském roce interiérová návrhářka 
a designérka Ing. Iva Bastlová, DiS. 
z pražského ateliéru LOXO. Jejím přičině
ním se v rámci veletrhu FOR FURNITURE 
prezentovaly na ploše přes 100 m2 čty
ři styly: Mix Mash, Neutral, Orient, 
Industriál, inspirované zahraničními 
veletrhy, např. lednovým Heimtextilem 
2015 ve Frankfurtu nad Mohanem (me
zinárodní veletrh bytového textilu a textilu 
pro veřejný sektor). Exponáty dle těchto 
směrů byly pečlivě vybrány a naaranžová
ny do tzv. mini interiérů – kójí, z nichž kaž
dá stála na ploše větší jak 25 m2 a celá 
expozice byla tentokrát umístěna samo
statně mimo stánky ve Vstupní hale II let
ňanského výstaviště, kterou během čtyř 
dní prošly tisícovky lidí. V každé kóji dle 
daného stylu byly rozmístěné jak solitéry, 
tak hlavně materiály od podlahovin, přes 
materiály na výrobu nábytku, dekorativní 

výmalbu, tapety, látky a další. Celkem 
zde návštěvníci mohli zhlédnout více jak 
stovku exponátů, tentokrát ale jen od 28 
dodavatelů (loni 55), což byl však podle 
autorky záměr, aby každý mohl představit 
širší škálu své produkce. 

Zájem veřejnosti předčil 
očekávání

„Pěkně zařízený interiér je kromě dobré 
dispozice a konceptu – hlavní myšlenky, 
především o dobře zvolených materiá
lech. Právě ty chceme lidem co nejvíce 
přiblížit tímto projektem a dodat jim od
vahu třeba i k něčemu novému, méně 
tradičnímu,“ sdělila nám Ing. Bastlová 
při návštěvě expozice SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2015 s tím, že letošní nové 
umístění spolu se zajímavě podanými 
a pečlivě vybranými vzorky přineslo 
své ovoce v podobě nebývalého zájmu 
návštěvníků, který ji doslova šokoval. 
„Návštěvníci zde tráví hodně času, vše 
si detailně prohlíží, fotí a každého zauj
me něco jiného. Nejzajímavější ale je, že 
tato přehlídka oslovila nejen odborníky 
z profese, ale i širokou veřejnost, v což 
jsme ani nedoufali,“ přiznává autorka 
před vstupem do kójí s jednotlivými inte

riérovými styly, kde se nám od ní dostalo 
i osobního komentáře.
K návštěvnicky nejpřitažlivějším, a to nad 
očekávání organizátorů, patřil podle ní 
směr Mix Mash, který byl extravagantní, 
elektrický, doslova nabitý barvami a vzo
ry. „Tento styl je zaměřený na kombino
vání zdánlivě nesourodých barev a vzorů. 
Objevit se zde mohou prvky retra i mo
derní design, inspirace může pocházet 
i z etnických a folkových motivů. Barvy 
jsou syté a výrazné, najdeme však zde 
i bílou, jemné odstíny šedé a černou. 
Dřevodekory jsou neutrální, mohou mít 
však výraznější kresbu. Patří sem i ručně 
vyrobené doplňky a solitéry, které stojí 
v kontrastu výrobkům z plastu. Vzory na 
textilu jsou hravé – od puntíků přes káro 
a nyní oblíbenou kohoutí stopu až po 
geometrické motivy,“ říká Ing. Bastlová 
a z prezentovaných exponátů a mate
riálů zmiňuje např. lakovanou komodu od 
Linea nábytek, stylový nábytek od Triant 
spol. s r.o., hravý taburet Rollo značky 
Vespera, mexické umyvadlo, tapetu 
s rozbitým cibulovým porcelánem apod.
Druhý představený styl Neutral byl plný 
harmonie, světel, pastelů a inspirací pří
rodou. „Styl Neutral není jen o střízli
vých a jemných odstínech. Představuje 
vizi interiéru budoucnosti, kde najdeme 
samé sofistikované, promyšlené mate
riály a povrchy. Tento směr představuje 
jakousi ‚oázu klidu v budoucnosti‘, únik 
od stresu a venkovního chaosu. Lesklé 
plochy se kombinují s matnými, vzory 
jsou futuristické, nikoli však agresivní. 
Zde má místo kov, sklo, umělý kámen, 
holografické, průhledné a další materiá
ly, jež směřují do budoucna. Zde nesmí 
na jedné straně chybět digitální tech
nologie a na druhé živé rostliny, které 
navozují příjemnou atmosféru,“ pokra
čuje autorka upozorňujíc nás např. na 

Zájem veřejnosti o SCÉNU 2015 
překvapil i její organizátory

Součástí letošního 5. ročníku pražského mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu 
FOR FURNITURE (19.–22. 3. 2015) byl mimo jiné také II. ročník speciální expozice SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2015, představující nové světové interiérové trendy. Přestože se tato expozice již vloni 
setkala s pozitivním návštěvnickým ohlasem, z výsledku letošní prezentace byla kromě pořádající 
společnosti ABF příjemně překvapena i její autorka. 
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koupelnu budoucnosti od Porcelanosy, 
volně stojící růžovou vanu z Corralitu, 
zrcadlo a otopné těleso v jednom pro
vedení, závěsné dekorace z Perspexu, 
různé akryláty, deskové materiály s ko
volamináty ad.
Ve směru Orient dominoval ženský 
element a hrálo to zde sytými barva
mi, ornamenty a zlatem. „Tento velice 
dekorativní styl patří mezi nadčasovou 
záležitost. Inspiraci Orientem najdeme 
přece již na zámcích a vilách. Nemusíme 
však tento směr zcela kopírovat, lze z něj 
použít jen některé prvky a instalovat je 
do moderního interiéru. Orient je o tep
lých a sytých odstínech červené, fialo
vé, oranžové a modré. Zlaté a stříbrné 
povrchy sem jednoznačně patří, stejně 
jako oblíbený vzor ‚paisley‘ (kašmírový 
vzor). Dřevo musí být exotické, tmavé. 
Doplňky jsou z tepaného kovu, látky vy
šívané, stěny tapetované. Samozřejmost 
představují dekorativní svítidla a dosta
tek koberců, polštářů a závěsů,“ konsta
tuje před třetí expozicí, které dominovala 
např. široká postel s nebesy, obyčejná 
pohovka a výrazné křesílko s členitým 
různobarevným opěrákem, keramické 
obklady s maurskými vzory, nábytkové 
police v kontrastních barvách atd.
Opakem Orientu pak byl Industriál, ur
čený spíše pro mužskou populaci, kde 
dominovaly kovolamináty, kámen a de
kory dřeva. „Tento trend je plný kovu, jak 
stříbrného, tak i v černém provedení. 
Objevuje se zde dřevo v přírodní po
době, i ostařelé s ‚vintage‘ vzhledem. 
Z barev dominuje paleta začínající čer
nou, šedou a modrou. Objevit se zde 
mohou i zelené odstíny, např. lahvová 
zelená. V úvahu připadá i hnědá hliněná 
a betonové povrchy. Z textilu zde najde
me pytlovinu, džínovinu či hrubou kůži. 

Svítidla připomínají tovární haly, stejně 
jako dekorace, jež mohou mít podobu 
cedulí. Tento styl se hodí nejen do lofto
vého interiéru, ale i do městského bytu, 
popř. do rekreačního objektu,“ končí 
Ing. Bastlová naši prohlídku posledního 
z mini interiérů, z jehož vybavení vzpo
menula např. kovový konferenční stolek 
Manufaktur, otopné radiátory Spiralix 
a zejména pak designové radiá tory 
Laurens s kamenným povrchem, kte
ré v interiéru působí i jako dekorativní 
prvek a nikoliv jen jako pouhá technická 
a funkční záležitost, dále pak různé ma
lířské šablony pro výmalbu stěn a jiné.

A co nato odborníci?

„Trendy inspirují, jsou důležité pro do
jem a náladu interiéru, jelikož vhodně 
kombinují barvy a materiály, které mají 
k sobě určitý vztah. Tvoří mezi sebou 
napětí a tím vzniká prostředí, kte
ré může být inspirativní či relaxační, 
prostě takové jaké budeme chtít. Je 
to nadstavba základu interiéru. Pokud 
nám to přijde zbytečné nebo nevhod
ně zvolíme kombinace, stvoříme nico

tu a nudu pro dožití dne a ne prožití,“ 
hodnotí pochvalně letošní SCÉNU de
signérka MgA. Veronika Loušová, za
kladatelka Czechdesign. Podobně se 
k ní vyjádřil také Mgr. Petr Tschakert, 
ředitel Institutu bytového designu, který 
prezentaci sou časných trendů okomen
toval slovy: „Trendy v bydlení se mění 
každý rok stejně jako v módě, ale nebý
vá praktické je stejně rychle následovat. 
Zatímco košili převlékneme za minutu, 
např. obklady v koupelně se ‚svlékají‘ 
jen sbíječkou. Zejména v interiéru je 
proto třeba k trendům přistupovat s roz
myslem. Aktuální trend obvykle určují 
specializované agentury. Provádějí 
složité výzkumy, aby zjistily, na co je 
v dané době většina evropské populace 
naladěna. Jestliže mají v dané sezoně 
všechny kolekce textilu, potahů nebo 
obkladů např. vínovou barvu, opravdu 
to není náhoda.“
Pro úplnost informací dodáváme, že 
že ti, kteří letošní SCÉNU neabsolvo
vali přímo na veletrhu, mohou čerpat 
informace v brožuře pro ni vydané, která 
je volně ke stažení na stránkách www.
scena-inspirace-trendy.cz.

Mini interiér a materiály ve stylu Orient
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