Inspirasi Kolaborasi Dekorasi Rumah Minimalis
Dalam mendesain dan mendekorasi rumah, mungkin Anda sering mencari inspirasi
dengan melihat gaya hunian dari berbagai negara. Seiring dengan meningkatnya
ketertarikan publik pada desain minimalis, banyak percobaan kolaborasi antara
desain khas suatu negara dengan prinsip-prinsip minimalis. Berikut beberapa
inspirasi kolaborasi dekorasi rumah minimalis dari dua negara yang berbeda.

Dekorasi Rumah Minimalis Ala Skandinavia
Kecantikan dekorasi rumah Eropa sudah melegenda ke seluruh penjuru dunia
bahkan sejak ratusan tahun silam. Desain hunian bergaya klasik Victorian, modern
kontemporer, bahkan modern minimalis terlahir dari kreativitas arsitek benua biru.
Semua menawarkan tampilan dan pesona yang berbeda. Pun halnya dengan hunian
ala Skandinavia. Banyak hal menarik yang dapat menginspirasi untuk membuat
Skandinavia kecil versi Anda.

Pilihan Warna Netral
Dekorasi rumah minimalis bergaya Skandinavia biasanya mengadopsi warnawarna netral, seperti biru pucat, abu-abu muda, putih, dan krem, untuk diterapkan
dalam perabot maupun sebagai warna dasar ruangan. Pilihan warna netral inilah
yang mendasari kepopuleran gaya Skandinavia dalam ranah desain rumah
minimalis. Namun demikian, ada beberapa aksen yang biasa dipadukan untuk
menyiasati kebosanan akan warna-warna tersebut. Beberapa desainer
menggunakan pola dan desain grafis sebagai aksen tambahan.
Warna netral, terutama putih, sangat banyak dijumpai di berbagai sudut rumah
Skandinavia. Bahkan, warna putih mewarnai area lantai, yang umumnya terbuat dari
material parket; bukan karpet layaknya rumah berarsitektur Amerika. White wood,
yang biasa digunakan untuk area lantai adalah salah satu trademark rumah ala
Skandinavia. Efek timeless dari perpaduan warna putih dan material kayu juga
menciptakan suasana yang kental akan kesan bersih dan lapang.

Desain yang Dekat dengan Alam
Karena letak geografis Skandinavia yang berdekatan dengan kutub, seberkas sinar
matahari pun sangat dihargai di sana. Hal ini pulalah yang mendasari banyaknya
aplikasi jendela untuk mengakomodasi sinar matahari masuk ke rumah-rumah
berdesain minimalis Skandinavia.
Banyaknya instalasi jendela dan bukaan yang dipadukan dengan furnitur kayu
dengan efek transparent finishing untuk menciptakan ilusi hangat pada ruangan.

Selain memberi jalan untuk sinar matahari masuk rumah, banyaknya jendela dengan
kaca-kaca transparan juga difungsikan sebagai kanvas hidup yang menggambarkan
keindahan alam di sekitar rumah. Jika diperhatikan, rumah-rumah bergaya
Skandinavia biasa dibangun di pinggiran kota, tempat terdapat lebih banyak
pepohonan ketimbang bangunan bertingkat.

Scandinavian Furniture
Satu hal yang menjadi trademark lain dari Skandinavia adalah keanekaragaman
motif tekstil yag diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan fashion dan home design.
Di ranah desain hunian, kain Skandinavia banyak digunakan sebagai pelapis kursi,
sarung bantal kursi, bahkan motif karpet; memberikan aksen manis yang tidak dapat
Anda jumpai di tempat lain.
Desain furnitur ala Skandinavia ditunjukkan dengan desain yang simpel namun cozy,
dengan pertimbangan detail fungsional di tiap sudutnya. Desain seamless nan efektif
membuat furnitur yang ditampilkan menunjang keseluruhan dekorasi rumah
minimalis yang modern.
Jika Anda berniat untuk lebih jauh lagi mendalami desain interior ala Skandinavia,
mungkin Anda bisa memulainya dengan memilih perabot seperti penduduk aslinya.
Mereka memilih menggunakan furnitur ramah lingkungan sebagai bagian gaya hidup.
Pemilihan material pengganti kayu dengan pertimbangan material stainless steel
dan lainnya patut Anda jadikan acuan dalam membangun sarang Skandinavia Anda.

Kehangatan Dekorasi Rumah Minimalis Ala Jepang
Dekorasi rumah minimalis ala Jepang banyak diminati karena kesan damai dan
bersahaja khas negeri sakura. Kesan tersebut kian terasa, mengingat penduduk asli
Jepang memegang teguh aturan tentang keseimbangan hidup serta gaya hidup
bersih dan teratur; yang akhirnya tercermin di dalam desain hunian mereka.

Desain Interior yang Menghadirkan Elemen Alam
Kebudayaan Jepang berakar dari rasa cinta dan penghargaan terhadap alam.
Ketiganya bekerja secara sinergis, membentuk suatu ikatan yang tercermin di
berbagai sendi kehidupan. Salah satunya dapat kita jumpai di pemilihan desain
interior yang sarat akan unsur natural.
Bonsai dan bambu adalah beberapa contoh tanaman yang sering kali hadir di
rumah-rumah tradisional Jepang. Bahkan, dua jenis tanaman ini semakin sering
"dieksploitasi" penggunaannya sebagai tanaman hias di rumah-rumah minimalis
bergaya Jepang. Jika bonsai atau bambu absen dari rumah bergaya Jepang milik
Anda, Anda dapat menyiasatinya dengan menambahkan jenis tanaman lain.
Kuncinya adalah dengan selalu berpegang pada tiga hal. Sederhana, natural, dan
berwarna hijau.

Selain menghadirkan tanaman hidup sebagai elemen pelengkap hunian, rumah
bergaya Jepang sangat kaya dengan elemen kayu di berbagai pilihan furniturnya.
Lantai yang terbuat dari bambu menciptakan efek kontemporer yang melengkapi
konsep utamanya; modern minimalis. Kehangatan alam semakin kental terasa
dengan adanya kisi-kisi kayu yang dipasang di dinding dalam ruangan.

Prinsip Minimalis
Desain interior bergaya Jepang ditandai dengan keteraturan dan kerapian, baik dari
segi desain furnitur hingga penataannya. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat
Jepang adalah selalu menghadirkan kebersahajaan di dalam memilih furnitur. Dan,
dengan mempertahankan keteraturan setelahnya.
Furnitur yang dipakai harus bercita rasa modern. Namun, sedikit detail kontemporer
seperti lampion dapat mempermanis tampilan minimalis hunian Jepang. Kuncinya
adalah dengan memperhatikan komposisi setiap elemen ruangan, guna
menciptakan dekorasi rumah minimalis yang estetis tanpa mengorbankan
kenyamanan.
Anda dapat meniru desain minimalis Jepang dengan pemilihan furnitur khas negeri
sakura. Meja berpotongan pendek dengan bantal duduk, atau perbedaan level di
entryway dapat dihadirkan di dalam hunian Anda.

Mendesain rumah sesuai dengan konsep tertentu akan berhasil jika Anda
memahami aspek dan elemen yang terlibat di dalamnya. Dengan mencari inspirasi
dekorasi rumah minimalis, Anda akan terbantu dalam memperoleh desain yang
sesuai dengan harapan, baik dari segi tampilan maupun investasi.

