Menerapkan Gaya Etnik Pada Interior Rumah
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Di tengah maraknya bangunan rumah tinggal bergaya internasional, hunian berikut ini
tampil beda dengan desain interior modern yang mengutamakan nilai-nilai lokal. Sejak awal,
pemilik rumah menginginkan hunian yang alami dengan unsur etnik pada interiornya, namun
tetap tampil modern.
Gaya desain interior etnik Indonesia adalah gaya yang mengadopsi kebudayaan lokal
Indonesia. Gaya etnik ini sarat dengan makna dan simbol adat masyarakat suku tertentu di
Indonesia. desain etnik tidak harus muncul secara utuh dalam rumah tinggal. Hanya dengan
memajang aksesori dan ornamen hiasan rumah bertema etnik tertentu, sudah mendukung
hadirnya sebuah desain etnik dalam hunian.
Untuk menyiasati agar ornamen etnik tidak terkesan berat dan ramai, rancangan lemari
dua sisinya bisa dipilih yang berdesain simpel. Apabila ruangan yang dimiliki terbatas, hindari
kebiasaan memenuhi ruangan dengan ornamen etnik yang berbentuk masif dan gelap.

Inspirasi dalam rancangan desain interior bisa didapatkan dari manapun. Berbagai hal
bisa dieksplorasi untuk mendapatkan ide, misalnya saja berasal dari karakter penghuni,
kegemaran penghuni, dan sebagainya. Kali ini ruang kamar tidur yang digunakan mengambil
unsur dari budaya Indonesia. Tidak ada salahnya bila dalam tampilan desain interior ruangan
dihadirkan unsur budaya tradisional yang dimiliki.

Banyak aplikasi yang bisa diberikan untuk memenuhi unsur tradisional pada suatu
ruangan, seperti memberikan sentuhan tradisional berupa penggunaan wallpaper, pemilihan
furniture dan artwork, serta material-material yang dapat memengaruhi suasana. Seperti terlihat
pada desain interior ini, di sisi kiri dan kanannya terdapat bidang yang dipasangi motif
tradisional dan di bagian tengah diletakkan ukir-ukiran khas Indonesia.
Hiasan ukiran khas tradisional yang diletakkan di antara kedua bidang yang dipasangi
wallpaper bertujuan untuk mewujudkan focalpolnt dari furniture. Di bawah ukiran terdapat area
penyimpanan berupa lemari yang bisa dibuka dari dua arah. Lemari dibuat polos dengan handle
tersembunyi untuk mengimbangi ukiran dan motif yang terlihat terlihat penuh. Dengan
demikian, penggunaan aksesori diminimalkan.
Penyimpanan pada lemari dua sisi yang menghadap area tidur tidak jauh berbeda
dengan bagian yang menghadap area ganti. Hanya terdapat ambalan yang difungsikan sebagai
penempatan berbagai buku bacaan. Motif khas Indonesia pun tak luput diaplikasikan pada
backdrop tempat tidur. Backdrop dilapisi wallpaper yang sama dengan wallpaper lemari dua
sisi.
Tips memakai lemari dua sisi dengan Gaya Etnik :
1. Perhatikan dalam pemilihan ukiran. Ukiran yang rumit di dalam ruang yang luas dapat
membuat kesan ruang menjadi sumpek.
2. Bersihkan sela-sela ukiran dengan kuas secara rutin. Bulu kuas yang lembut dan
berdimensi kecil mampu menyapu bersih celah yang ada pada ukiran.
3. Pilihlah wallpaper yang bermotif simpel, tetapi elegan untuk menyimbangi ukiran
sehingga tidak memberikan kesan “berat” pada furniture.
Demikian Beberapa informasi mengenai desain etnik. Untuk artikel terkait lainnya, anda bisa
membaca beberapa artikel berikut ini yaitu mengenai credenza sevilla, interior klasik dan
oriental, dan desain interior metal. Selamat membaca, Happy design

