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Tyrimo tikslas. Parengti sienų ir lubų dekoravimo rekomendacijas, siekiant išvengti daugiausiai daromų klaidų
interjero dizaine.
Reikšminiai žodžiai: dekoravimo klaidos, dekoravimo privalumai, dekoravimo trūkumai, interjero dizainas, lubų
dekoravimas, sienos dekoravimas

Tyrimo metodai. Išanalizuota mokslinė literatūra, skirta interjerų plokštumų formavimui bei jų dekoravimai –
būdai, medžiagos, technologijos bei psichofiziologinis reikšmingumas. Atlikta atvejo analizė – ištirti ir aprašyti
keli atvejai, kai dekoruotos interjerų sienos ir lubos neatitiko reikalavimų. Atlikta kokybinė interjerų plokštumų
dekoravimo analizė.
Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu nustatyti sienų ir lubų dekoravimo technikų, parenkamų medžiagų tipai
ir kompoziciniai sprendimai bei nustatyti dažniausiai pasitaikantys privalumai ir trūkumai, įvardintos dekoravimo
klaidos. Tyrimas atskleidė, kad norėdami pakeisti savo namų interjerą, žmonės bando savo jėgomis sukurti
interjero dekoravimo elementus, patys dekoruoja sienas bei lubas ir dažnai susiduria su klaidomis. Dekoruojant
neišlaikoma pusiausvyra, proporcijos ir harmonija, nesilaikoma eiliškumo parenkant spalvas, tekstūras ir pačias
medžiagas.
Viena iš klaidų, kuri daroma dekoruojant interjerą – nudažomos patalpų sienos dar prieš atsikraustant arba prieš
juos užpildant naujais baldais. Turint tūkstančius galimų dažų atspalvių, daug lengviau pritaikyti dažų spalvą, nei
rasti su sienomis derančius baldus.
Kita klaida – sienų ir grindų dangos nesuderinamumas. Grindų dangų nėra daug, todėl pradėti kurti interjerą reikėtų
būtent nuo jų. Taigi, tyrimo metu nustatytos interjero plokštumų, tokių, kaip sienų ir lubų, dekoravimo taisyklės,
dėsningumai ir eiliškumas, kurių būtina laikytis norint sukurti emocionaliai tinkamą kokybiškam gyvenimui
aplinką.
Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Tyrimo metu sudarytos rekomendacijos teisingam interjero
sienų ir lubų dekoravimui. Pagal parengtas rekomendacijas parengti interjero sienų ir lubų dekoravimo pavyzdžiai.
Parengtas rekomendacijas galės naudoti ir interjero dizaino specialistai, ir privatūs asmenys, nusprendę patys
dekoruojanti savo namų interjerą. Jomis vadovaujantis, bus išvengta dekoravimo klaidų, kurios daro žalą ne tik
interjero dizainui, bet ir žmogaus psichofiziologinei savijautai.

