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tVORí

Farebné kúzlenie
v redakcii

O tom, že nás v redakcii akékoľvek tvorenie láka a baví, zrejme niet pochýb.
Jednou z našich túžob bolo vyskúšať na vlastnej koži maľovanie s farbami
Chalk Paint. A tak sme vzali svoje stoličky, rámik aj koleso a vybrali sa spoločne
otestovať kurz s názvom Redizajn nábytku.

TIP:

predtým

Koleso môžete
pripevniť na stenu
a malými štipcami
naň prichytiť
napríklad fotografie.

TEXT KATARÍNA PAUKEJE
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA NAVIDIEKU.SK
FOTO VENTURAPICTURES
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Nová šanca pre starý
nábytok
Nie je to tak dávno, čo sme v rubrike Na návšteve obdivovali malebnú
chalupu na Myjave, ktorú si Eva a Vilo Kyselovičovci sami dotvorili
práve pomocou farieb Chalk Paint™ . Netrvalo dlho a aj my sme sa
odhodlali tento „zázrak“ vyskúšať, a to priamo pod Evkiným vedením. Na začiatku kurzu sme si ukázali, ako farby navzájom miešať,
aby sme získali žiadaný odtieň. Praktické bolo, že pred maľovaním
nebolo potrebné pôvodný povrch vôbec brúsiť. Iba na jednej staršej
stoličke (kde sa už pôvodný náter miestami olupoval) sme odstávajúcu starú farbu jemne prebrúsili. Prekvapilo nás, že farby majú
výbornú priľnavosť. Krásne sa do dreva vpíjali, nenechávali po sebe
žiadnu stopu po štetci a v teplej miestnosti uschli raz-dva. Tie, ktoré
si chceli vyskúšať, ako vytvoriť patinu obrusovaním, použili vrstvy
dve, a to v rôznych odtieňoch, aby bol efekt výraznejší. Inak nebolo
potrebné nanášať viac než jednu vrstvu. Niektoré z nás si vyskúšali i
prácu so šablónami. Sú vyrobené z tenkého 0,15 mm bezftalátového
plastu. (Táto časť práce mňa osobne vyčerpala najviac – bolo tak ťažké vybrať si z toľkých nádherných vzorov a predlôh!) Samotná aplikácia vzoru bola jednoduchá a výsledok nás všetky očaril. Nakoniec
sme naše diela zafixovali voskom, čím nábytok získal mierny odlesk.
Keďže farby Chalk Paint sú riediteľné vodou a ekologické, práca s
nimi bola naozaj veľmi pohodlná a príjemná. Boli úplne bez zápachu
a aj neporiadok, ktorý vznikol našou zanietenosťou, sa dal veľmi
rýchlo odstrániť. Z kurzu sme odchádzali všetky príjemne unavené,
spokojné a najmä „krásne vyfarbené“.
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„Odkedy som objavila
dekoratívne farby
od Annie Sloanovej,
stali sa mojou vášňou
a celoživotnou závislosťou“.
Eva Kyselovičová, lektorka kurzu

Takto vznikal jeden
z našich výtvorov:

1

Starý náter sme na miestach, kde sa
olupoval, zbrúsili brúsnym papierom.
Ostatné miesta stačilo iba poriadne
umyť.

2

Zvolené farby sme iba mierne
zriedili vodou a nanášali ich
štetcom jedným smerom. Prvú vrstvu
sme nechali uschnúť a potom sme
naniesli druhú.
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Šablónu sme si pripevnili o nábytok
papierovou páskou, aby sa nám
nehýbala. Farbu sme nanášali na
ornament penovým valčekom.
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Po zaschnutí ornamentu sme
nábytok zafixovali priesvitným
voskom pomocou voskovacieho
štetca. Nadbytočné množstvo vosku
sme zotreli jemnou handričkou.

Na kreatívnom workshope sme sa
dozvedeli všetko potrebné pre prácu
s farbami. Ak si chcete niečo podobné
vyskúšať, stačí si vybrať niektorý z viacerých
typov workshopov, ktoré nájdete na
www.navidieku.sk.
mojdom.sk
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Mirkin mentolový stolček

„Patina ma vždy fascinovala, a tak som sa na toto tvorenie zvlášť tešila.
Stolček v mojej milovanej mentolovej farbe som chcela využiť pri fotení
svojich papierových výtvorov, ale tento plán sa rozplynul, keď ku mne
prišla na návštevu priateľka Maťa a zhíkla, aký je krásny, že presne taký
istý by potrebovala. Jej nadšeniu sa nedalo odolať, tak som jej ho ,v tú
ranu’ podarovala .“

Katarínino zrkadlo a koleso

„Farby Chalk Paint poznám a používam už dlho. Nový šat som vďaka nim
dopriala starým kusom nábytku ešte po mojej prababke či obyčajným
dreveným taburetkám, ktoré majú deti pri posteliach ako nočné stolíky.
Jediný problém, ktorý s nimi mám, je ten, že si nikdy neviem vybrať, ktorý
odtieň použijem, keďže sa mi páčia absolútne všetky.“
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Katkine staré stoličky

„Moje doterajšie skúsenosti so štetcom boli len na papieri a na látke.
Nábytok som maľovala prvýkrát. Počiatočný rešpekt vystriedalo
nadšenie, ktoré stále trvá. V hlave mi víria neutíchajúce predstavy
a kombinácie, ktoré nedokážem zastaviť. Ak, tak jedine ďalším
kreatívnym tvorením – tentoraz doma a spolu deťmi.“

Erikin žltý stupienok

„Priznávam, že na našu redakčnú ,akciu’ s maľovaním som zareagovala
vlažne. O to väčšie bolo moje nadšenie, keď som si farby vyskúšala
– nekvapkajú! A perfektne sa s nimi robí! Kamarátka, ktorej som
premaľovala ,ikeácky’ stupienok, bola nadšená. Teraz len špekulujem, ako
doma zmením niektorým veciam farbu tak, aby si to môj muž nevšimol... “

Popustite uzdu fantázii.
Pošlite deti k babičke a vymaľujte im izbu!
Kto má deti, pozná to. Na stenách detskej izby objavíte fľaky, škvrny
či nebodaj rôzne obrazce nakreslené ceruzkou alebo pastelkou.
Chcete izbu vymaľovať, možno aj zmeniť farbu na modernejšiu alebo
jednoducho na takú, akú má dieťa práve rado. Najvhodnejší čas
na maľovanie detskej izby je práve vtedy, keď ratolesti nie sú doma
a užívajú si napríklad starostlivosť starých rodičov alebo sa bavia
v tábore. Pri dobrej príprave a s kvalitnými materiálom stihnete zmeniť
ich svet pokojne aj cez víkend. Pri výbere farieb si dajte poradiť od
odborníka a prečítajte si, na čo si treba dať pri maľovaní pozor.

Zabudnite na stereotypné predstavy o detskej
izbe – že dievčatá musia mať romantickú ružovú „pre princezné“ a chlapci potrebujú chladnú
modrú. Aktuálny trend prináša jednoduchosť –
biely základ či tmavé odtiene ako sivá, sivomodrá alebo sivoozelená pôsobia s vhodne zvoleným
farebným nábytkom a doplnkami optimisticky,
štýlovo a útulne. Tmavšie odtiene deťom navodia pocit bezpečia a bude sa im aj lepšie spať.
Navyše, tmavé farby sú in! Hodia sa tiež k vý-

razným odtieňom ako žltá, ružová, mandarínková oranžová, svietivé farby, ﬁalová, ale i pastelové farby.
„Ak si vyberiete pastelové odtiene, voľte teplé
a akoby zašlé – budú pôsobiť prirodzenejšie. Inšpirujte sa tzv. oﬀwhite paletou, ktorá môže byť
jemne béžová, jemne ružová, zelenkavá (mentolová) a modrosivá,“ radí Matúš Medveď, brand
manažér Primalexu a dodáva, „aktuálnym trendom je tiež kombinácia žltej s tyrkysovou, pretože pôsobí veselo a optimisticky.“

Aký použiť produkt?
Doprajte detskej izbe druhý dych práve farbou
inšpirovanou severom – taká je kolekcia farieb
Primalex Essence, najkvalitnejších interiérových farieb novej generácie. Vybrať si môžete zo
42 trendových odtieňov alebo si môžete vytvoriť
vlastnú farbu z až 10 000 odtieňov. Kreativite sa
medze nekladú. Výsledné odtiene prestupujú celým farebným spektrom, každý z nich je však jemný a útulný. Navyše sa vyznačujú výbornou krycou
schopnosťou, ľahkou aplikáciou a odolnosťou.

mojdom.sk
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Reklamný text: PPG Deco

Aké vybrať farby?

