Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

Amerykański Sen
American glamour to jeden z najmodniejszych trenów w tym sezonie. Szykowny, z klasą
i odrobiną subtelnego blasku. Już 22 kwietnia na Westwing.pl pojawi się wyjątkowa
kampania – „dream room” – czyli rzeczywista aranżacja, w której zgromadzone zostały
meble i dodatki typowe dla amerykańskich apartamentowców.
Westwing zaprasza w podróż po świecie w stylu
american glamour. W kampanii, dostępnej na
Westwing.pl od 22 kwietnia, znajdziemy „dream
room”, piękną aranżację inspirowaną meblami
i
dodatkami
rodem
z
amerykańskiego
apartamentowca, a także mnóstwo porad,
jak urządzić wnętrze w duchu amerykańskiego
glamouru.
Amerykańska aranżacja rządzi się swoimi zasadami. Jest oparta na symetrii, co w praktyce
oznacza, że prawie każdy przedmiot ma swojego brata bliźniaka. Ten prosty trik jest siłą tego
stylu. We wnętrzach utrzymanych w stylistce american glamour deseniem królującym jest
szewron, który doskonale prezentuje się zwłaszcza na tkaninach, jak poduszki czy dywany.
Niezwykłą zaletą tego wzoru jest jego uniwersalność – doskonale uzupełni zarówno wnętrze
klasyczne, jak i nowoczesne.
Styl glamour nieodzownie kojarzy się ze złotem. Dlatego nie mogło
zabraknąć go również w jego amerykańskiej interpretacji. American
glamour nie lubi jednak przesady, dlatego złoto obecne jest najczęściej
w postaci subtelnych akcentów na szlachetnym materiale.
W amerykańskim apartamencie wszystko powinno emanować
łagodnym blaskiem. Jednak błysk to nie tylko złoto. Kolejnym
elementem charakterystycznym dla tego stylu są kryształy, które
przywodzą na myśl stylistykę art déco.
W amerykańskich wnętrzach kryształowe są nie tylko dekoracyjne naczynia, ale również lustra,
blaty stołów, a nawet całe meble. Ważną rolę odgrywa również szkło, używane zwłaszcza
w oświetleniu.
– Kryształy wprowadzą do wnętrza sentymentalny nastrój, a dzięki szklanym lampom możemy
osiągnąć niepowtarzalną, magiczną atmosferę. Światło będzie się delikatnie sączyło z jednej

części pomieszczenia, resztę pozostawiając w tajemniczym półmroku – mówi Katarzyna
Sawicka, stylistka Westwing, która przygotowała aranżację.
Wybierając meble do wnętrza utrzymanego w stylu american glamour, warto pomyśleć
o tapicerowanych fotelach, których kształty podkreślone będą delikatnymi pinezkami,
akcentującymi linię podłokietników. Elementem obowiązkowym jest również konsola,
najlepiej taka, która posiadać będzie stelaż w kształcie krzyżaka i chromowane, błyszczące
wykończenie. To mebel podstawowy dla amerykańskiego glamour.
– Konsola może pełnić funkcję stolika, toaletki, biurka lub barku. Jej niewielkie gabaryty
sprawiają, że mebel ten można wykorzystać na wiele sposobów – dodaje Katarzyna Sawicka.
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