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sos llunyans.
Les bases per a obtenir amb èxit
aquest estil són les següents:

L’estil ètnic

• L'estil ètnic pot acompanyar perfectament espais de diferents estils (clàssic, minimalista, pop...). Finalment,
posarà el toc que caracteritzarà l'ambient.

La Trobada amb Espais i Objectes del Món

L

'estil ètnic és una de
les moltes tendències
que conformen l'interiorisme actual. Aquest
estil es caracteritza per
la seva flexibilitat a l'hora de combinar-lo
amb altres estils decoratius i donar un toc exòtic a un ambient o be, utilitzar-lo per definir
absolutament un espai amb característiques típiques africanes o asiàtiques molt marcades.
Un espai ètnic es caracteritza, especialment, per la presència d'objectes
de diferents cultures, sobretot d'aquelles més exòtiques i provinents de llocs
llunyans. Si bé molts identifiquen la
seva empremta amb la decoració africana, són molts els llocs que evoquen
les seves ambientacions: Índia, Indonèsia, Tailàndia, Marroc, l'illa de Pasqua,....
El que es busca, és reflectir l'esperit i
l'ambient de paratges recòndits a tra-
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vés d'objectes que ens transporten a
altres llocs, temps i cultures. Objectes
que es converteixen en els protagonistes d'uns interiors que poden partir d'una base minimalista o rústica,
amb mobles clàssics o contemporanis
o, per què no, combinar-los amb mobiliari d'aire pop. De vegades, com he
dit abans, tant sols un objecte és suficient per transmetre l'esperit d'un
pais llunyà i aportar així la fusió de
cultures i el toc exòtic que es mira d'aconseguir en aquests espais.
Els viatges són un bon recurs per obtenir peces que marquin la personalitat de qui habita l'espai. Si els objectes
fan referència a experiències personals, camins recorreguts, viatges viscuts i llocs que ens remunten a
records, l'espai denotarà un caràcter
encara més especial. Així doncs, màscares portades d'Àfrica convivint amb
tapissos del Marroc i colorits killims de
l'Índia, aconsegueixen una trobada
autèntica de cultures. Tot val: el toc
multicultural és el que dóna l'encant,
en una ambientació que acompan-

yada amb el mobiliari, la il · luminació
i els colors adequats ens donaran el
punt exòtic que busquem.
Si bé la base d'aquests espais és la barreja de mobles i peces decoratives de
diferents cultures, es requereix d'uns
apunts especials que emmarquin ade-

quadament aquests objectes ètnics ja
que no n'hi ha prou amb sumar peces
de diferents procedències. Aquestes
s'han d'ubicar en un espai on puguin
lluir adequadament
Els colors favorits d'aquest estil són,
generalment, els terrossos o la gama
dels vermells, des dels granats als taronges.
Els materials emprats en un estil que
aposta per la calidesa i el toc personal,
són la fusta, generalment tallada, els
teixits naturals, el vímet i diferents fibres vegetals, les teles tintades a mà,
el fang i la pedra.
En la decoració d'aquests espais hi
predominen els materials naturals i les
solucions constructives simples, sense
gaires excessos ni espais gaire recarregats d'elements ornamentals. Pocs
objectes, però impactants, és una de
les claus principals d'aquest estil.
En estil ètnic, la llum juga un paper
molt important. Els ambients de colors
brillants, es matisen amb una il · luminació general suau i difusa, amb llums
puntuals destacant certs objectes,
sempre en tons càlids. Espelmes, fanals, llums de paper i bambú, entre altres alternatives, són típics de l'estil
ètnic i juntament amb els aromes, ens
ajudaran a generar una atmosfera
molt especial que ens recordarà a pai-

• El mobiliari pot ser de línies contemporànies, fins i tot amb tendència al
minimalisme. Però també, es pot convinar amb l'estil rústic; conviu tant
amb mobles antics com d'altres procedents del Pop Art. La clau de l'èxit
és no recarregar els espais. Els objectes ètnics han lluir per les seves formes suggerents, colors, textures i la
seva càrrega cultural.
• L'artesania, fent referència a diferents
cultures, espais i temps, és la clau de
l'estil. Els mobles de disseny, tot i ser
contemporanis, són bons complements d'aquest estil.
• L'estar i el dormitori principal són els
ambients més idonis per a la decoració ètnica.
• Per ambientar un dormitori, no
poden obviar els capçals tapissats imitant la pell de serp, és tendència d'última hora.
• Imprescindibles: peces ceràmiques,
fusta amb talles, objectes totèmics, espelmes aromàtiques, cistelleria, teles
murals d'impactants dibuixos, cortines
d'estora i catifes de ràfia amb dibuixos,
instruments musicals oriünds d'algun
lloc exòtic...
• En tapisseria, butaques amb robes
simples i naturals, dissenys que imiten
pells d'animals, coixins orientals, catifes amb dibuixos elaborats i teixits artesanals, són part de l'estil. n

Encara que en època de crisi la darrera cosa en que pensem és en fer
despeses extres, la veritat és que
contractar a un interioriste pot
convertir-se en una bona inversió.
Si estàs molt verd en temes de decoració o si no tens massa temps
per dedicar-te a aquesta feina, fes
un cop d’ull a algunes de les avantatges que comporta contractar a
un professional:
Assessorament integral: Un professional estudiarà els teus gustos
i necessitats així com les característiques de l’espai amb la fi de trobar els millors dissenys per a cada
un dels racons de la teva llar o negoci.
Facilitat: El que per a tu pot convertir-se en un món, pels interioristes és un cosa senzilla que fem
amb gust i paciència per tal d’aconseguir els millors resultats.
Direcció del projecte: L’interiorista es dedicarà a realitzar el projecte de principi a fi, vetllant
sempre per tal de que l’obra satisfaci les expectatives del client. Ens
encarreguem de portar a casa teva
les tendències i els estils que més
t’agraden, els millors materials,
equipaments i tècniques.
Pressupostos: La planificació d’un
professional evitarà que les despeses se’ns vagin de les mans, tal i
com succeeix amb les reformes
fetes per un mateix.
Estètica: És un dels motius principals pels quals la gent contracta
un interioriste, per aconseguir una
llar de disseny envejable però a
l’hora còmode i sobretot, que reflecteixi la personalitat del que hi
viu.
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