
Dizainas ir apribojimai
Interjero dizainas Klaipedoje visada apsiriboja gana standžia sistema. Visada yra sąlygos ir konkrečios užduotys,

kurioms turi būti atliekamas projektas, nesvarbu, ar tai būtų gyvenamoji erdvė, biuras ar konkurencingas darbas.

Apribojimai sudaro techninės užduoties pagrindą. Ir dizaineris kviečiamas išspręsti sudėtingas užduotis klientui.

Pavyzdžiui, dažniausiai pasitaikantys klientų prašymai yra: nedidelis kambarys erdvus ir tamsus – šviesus.

Interjero dizainas Klaipedoje

Svarbu atkreipti dėmesį į visus apribojimus priešprojektinės analizės etape.

Jų sąrašas yra begalinis, tačiau jie skirstomi į kategorijas:

Klientų norai (kartais iš pirmo žvilgsnio nesuderinami su skirtingais žmonėmis).

Erdvės ir jos geometrijos ypatybės (neįprastos, sulaužytos, paprastos, pailgos, žemos ar aukštos ir kt.).

Bendravimas su aplinka (reljefas, klimatas, kaimynystė).

Trumpas dokumentacijos ar įgyvendinimo laikotarpis.

Biudžeto:

Logistika ir pristatymas (ypač užmiesčio objektams).

Asmeniniai (šeimos santykiai, derybos su rangovais, susitarimai ir kt.)

Reglamentai, ergonomika ir t. t.

Lietuva

https://sddsinterjerai.lt/
http://sdds.lt/
http://lietuva.hyperphp.com/


Jūs taip pat turite suprasti, kuris iš jų yra pagrindinis ir kurie konkrečiu atveju yra antriniai – taip nustatoma

veiksmų seka. Dažnai, daugiau sąlygų, tuo įdomiau išspręsti galvosūkį.

Išsklepkite tangle ir suriškite siūlus apgalvotu sprendimu – tai dizainerio tikslas.

Sudėtingesni užsakymai yra įdomesni dirbti: nauja patirtis atveria mirksi, leidžia tobulėti. Ar suteikta idėja taps

realybe? Jis turi rasti atsakymą kliento sieloje, būti įmanomas ir ekonomiškas. Tada tikslas pasiekiamas.

Gerai apskaičiuotas projektas yra aplinka, kuri yra visiškai tinkama visiems jo gyventojams ir savarankiška

galutiniame išdėstyme. Nepaisant to, visada yra vieta, pavyzdžiui, išsklaidytiems žaislams ir Kalėdų eglutei.

Sėkmingo apribojimų įsisavinimo šedevrai buvo interjerai-transformatoriai mažuose apartamentuose. Iš minimalaus

ploto buto savininkas gauna maksimalias galimybes tinkamu gyvenimo būdu. Šie projektai ypač įdomūs Japonijoje.

Be apribojimų neįmanoma sukurti. Kaip ką nors padaryti, aš nežinau ką? Nuo to, ar visos techninėje užduotyje

nustatytos sąlygos, kaip patogu ir jauku galų gale pasirodė interjeras, galite įvertinti dizainerio lygį. Rasti tinkamą

sprendimą ir jį rasti yra pergalė, ir tai teikia džiaugsmo tiek dizaineriui, tiek klientui.
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