MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Trio kolorystyczne
według LG Hausys
Część 3 – Eclectic Play
Firma LG Hausys na nadchodzący sezon 2012/2013
proponuje trzy nurty kolorystyczne, które zdefiniowała
hasłami: Modern Pause – proste i zasadnicze, starannie
wykończone; cichy splendor, Glow Shield – naturalna
ochrona, miękki uścisk, elegancka wartość oraz Eclectic Play
– gra kultur, zaplanowany wypadek, reaktywowana klasyka.
Pierwsze dwa z nich zaprezentowaliśmy w poprzednich
wydaniach, teraz przyszła kolej na ostatni – Eclectic Play.

Eklektyczna sztuka zwiększa szacunek dla przeszłości
i przewidywania przyszłości
poprzez komunikację i harmonię. Nowa historia opowiada,
jak stare rzeczy współgrają z
nowymi rzeczami i jak kultura oraz wartości różnych okresów komunikują się ze sobą.
Harmonia powstaje poprzez
ciągłe, aktywne szukanie nowego, nie obawiając się zmiany i jest wyrażona jako dreszcz
i kołatanie serca związane z
podróżą w nieznane.
Komunikacja i współczucie jawią się jako nowy paradygmat. Świeża energia
jest emitowana przez dziwne
spotkania rzeczy nieznanych
z rzeczami dobrze znanymi i

próby komunikacji poprzez
różne języki, regiony, pokolenia i kultury. Jest to przestrzeń
dla opowieści, w której różne
dziedzictwa kultury przywołują atmosferę podróży, aby móc
stworzyć nowe historie.
Poprzez
nieoczekiwane
kombinacje mieszanina barw
tworzy pogodny nastrój. Melodyjny, zachęcający obraz składa się z żywych, energetycznych kolorów i wzorów, które
odzwierciedlają unikalne cechy danego regionu. Połączenie różnych barw zapewnia
niespodziewaną radość. Energetyczny koral, perski niebieski, różowa fuksja pobudzają
do życia oraz inspirują do aktywnego działania.

Styl ten odrzuca sztuczne
i zimne uczucia, a wyraża dynamiczną energię uzyskaną z
porywających podróży i łączenia kultur. Miejsce, gdzie można spojrzeć wstecz na cenne
wartości, które istniały przez
długi czas i dodają świeżości
współczesnemu światu. Trend
kreuje wnętrze, które komunikuje i interpretuje unikalny, regionalny kolor w nowoczesny
sposób, jednocześnie zacierając granicę, że nie można odróżnić czasu i regionu.

przez materiały wizualne i dotykowe. Prawdziwe połączenie
materiałów pozornie nieharmonijnych pobudza wyobraźnię i to niejednorodne połączenie wzbudza sympatię i
dąży do harmonii. Miks form
i wzorów rzeczy starych i nowych z charakterystycznymi
dla odległych regionów tworzy jedną całość.
W ten sposób powstaje nowoczesny, etniczny wzór, który współgra z egzotyczną mieszanką „łącz i dopasowuj”.

Ekscytacja i radość z podróży w nieznane wyrażane są po-
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