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Grāmata. Remodelista: A Manual for the Considered Home
 «Arī ikdienišķas, utilitāras lietas – papīrkurvji un birstes – var būt, 
un tām būtu jābūt, tikpat iepriecinoši elegantām kā priekšmetiem, 
kas atrodas pašā uzmanības centrā,» tā skan viens no punktiem 
desmit likumu manifestā. Grāmatā skaidri un vienkārši izstāstīts par 
to, kā paša spēkiem izveidot interjeru. Par to, kā nenoslīkt mūsdienu 
daudzveidīgā piedāvājuma jūrā. 
€ 29,95, Jāņa Rozes grāmatnīca, t/c Spice, Lielirbes ielā 29

Neparastie rīdzinieki
Dizaina studija RIJADA, iedvesmojoties no Rīga 2014 koncepta, krāsām un 
domām, radījusi dzīvespriecīgu un stilīgu konstruktoru. No koka detaļām 
var salikt mazus rīdziniekus – zēnu, meiteni, suni un kaķi.  Komplektus 
savstarpēji kombinējot, iespējams izveidot visdīvaināko rīdzinieku tēlus. 
Spēle ir ne vien attīstoša maziem bērniem, bet arī stilīgs dizaina elements 
tiem, kuri nebaidās savā interjerā ielaist prieku un izdomu. 
Rijada.lv

Putrnīca
Kafejnīca KASHA Gourmet 
piedzima no nejauši Facebook 
uzietas frāzes – «Bet kāpēc 
Rīgā nav biezputru kafejnīcas?» 
Tās gan nebūs vecmāmiņas 
putras, jo šefpavārs pieredzi 
guvis vienā no Manchester 
United stadiona restorāniem. 
Savukārt kafejnīcas interjera 
dizains dzima, kad pirms 
remonta, apskatot telpas, uz 
griestiem tika uzietas sena 
ģipša apmetuma paliekas. Pie 
vecinātajām sienām gadsimta 
sākuma stila fotogrāfi jas, 
lakoniskas mēbeles un daudz 
zaļu augu. 
KASHA Gourmet, Stabu ielā 14,
Kasha-gourmet.com

Maģiskais Cliq
Latviešu un vāciešu dizaina aģentūra Flow Design, 
kombinējot līniju eleganci ar inovatīviem risinājumiem, 
radusi jaunu skatījumu uz ikdienišķo pakaramo. Vietā, 
kur pierasts redzēt āķi, kas mēdz nejauki ieķerties 
drēbēs, bērzkoka drēbju turētājiem Cliq iestrādāts 
magnēts. Nepieciešama vien metāla virsma, kurai 
pakaramais pielīp. Nopērkams Riija, cena no 69 eiro 
par 3 vienībām. Mūsējo veikums nupat jau augsti 
novērtēts – ar Reddot apbalvojumu.
Cliqishere.com

No 23. aprīļa līdz 12. septembrim atmiņas un nostalģiski 
interjeri Rīgas Kino muzeja (Peitavas ielā 10) rīkotajā 
izstādē Kino trofejas – par kino skatīšanās tradīcijām 
pēckara Latvijā. Pasākuma ietvaros kinoteātris Splendid 
Palace no 23. aprīļa līdz 30. aprīlim izrādīs programmu, 
kurā iekļautas gan vācu, gan padomju fi lmas.
Kinomuzejs.lv, Riga2014.org/kinotrofejas

Pilsētas dārzniekiem
Ielej ūdeni, ieslēdz gaismu, uzliec 
kupolu. Fiskars virtuves dārziņš 
(ar LED) ierasto, no ledusskapja 
izņemto noļukušo lapiņu vietā ļaus 
baudīt svaigus salātus un zaļumus 
visu gadu. Latvijā gaidiet vasaras 
vidū, meklējiet veikalos Cenu klubs.

IZSTĀDES

Mājas dakteris
«To nevar nemanīt – interjera 
tendences šobrīd spilgti izgaismo 
industriālo stilu un skandināvu 
dizaina ikonas, kam atbilstoša ir 
arī mana dizaina vērtību sistēma. 
Pagājušā gadsimta 50. līdz 70. 
gadu skandināvu tīkkoka mēbeļu 
dizains un kvalitātes līmenis – tas ir 
mans,» atklāj dizainers, veikala Ze 
Store īpašnieks Artūrs Smilga. Viņš 
specializējies mēbeļu atjaunošanā, 
saglabājot to augsto kvalitāti, bet 
padarot mūsdienīgas. Jaunums – 
nupat uzsākta sadarbība ar 
skandināvu zīmolu House Doctor, 
kura dizaina lietas, mēbeles un 
lampas tagad pieejamas veikalā. 
Ze Store, Miera ielā 17, Arthurbent.lv

Vietējais dzīvesprieks
Latviešu apģērbu un aksesuāru zīmols ZIB* 
paplašinājies, atverot jaunu sadaļu – 
ZIB* HOME. Piedāvājumā – mājas tekstils un 
dekori, kuros atdzīvojušās dzīvespriecīgās 
zīmola apdrukas. Mazliet mākslas ikdienas 
apģērbā – tā skan ZIB* fi lozofi ja. Tagad 
to var iedzīvināt arī mājās ar krāsainiem 
spilveniem, galda salvetēm, sienas dekoriem, 
priekšautiem un paklājiem. Tie visi ir rūpīgs 
roku darbs un atšķiras ar savu smalko 
krāsu toni vai pilieniem audumā.  
ZIB*, Valdemāra ielā 4–13, Zib.lv

No 15. aprīļa līdz 13. jūnijam 
Arhitektūras muzejs (Mazā Pils 
ielā 17) iepazīstina ar medicīnas 
iestāžu arhitektūru – vēsturiskām 
un modernām poliklīnikām, 
slimnīcām, aptiekām.
Archmuseum.lv

No 9. aprīļa līdz 25. augustam Londonā apskatāma 
franču modes enfant terrible Žana Pola Gotjē 
daiļradei veltīta izstāde, kurā piedalīsies arī 
Monreālas fotogrāfs Nikolā Ruels ar bilžu sēriju 
No arhitektūras līdz modei 8 sekundēs. Arhitektūras 
klātbūtne tajās modei atklāj jaunu dimensiju.
Barbican.org.uk

JAUNA VIETA

Grafi sks, etnisks, romantisks
Bohēma, daba un svaigas idejas mūsdienīgai dzīvei – tā šopavasar 
sevi piesaka zviedru apģērbu kompānijas H&M līnija Home. Kopš 
2009. gada zīmols piedāvā dekoratīvas un praktiskas mājlietas par 
zemām cenām. Jauno kolekciju veidojusi dizaina komanda Evelīnas 
Kravajevas-Sēderbergas (Evelina Kravaev Söderberg) vadībā. 
Romantisks vintage un Āfrikas džungļu temperaments papildināts 
ar etniski grafi skiem ornamentiem. Ziloņi, papagaiļi dīvāna spilvenos, 
meksikāņu varavīksne uz ēdamgalda, nomierinoša dabas gamma 
guļamistabas tekstilijās. 
H&M Home, t/c Riga Plaza, Mūkusalas ielā 71

Pats sev dizainers
Tas ir gluži vai pienākums pret 
savām mājām – ik pavasari 
tās atmodināt ar kādu jaunu 
elementu, piemēram, lampu. 
Turklāt, nenobīstoties pašam 
būt par dizaina starpnieku. 
Tādu iespēju radījis latviešu 
gaismekļu zīmols MADDA. 
Tā izstrādātais Lampu 
Konstruktors sniedz iespēju  
modelēt savu individuālo 
lampu uz speciāli šim 
nolūkam internetā izveidotas 
platformas. 
€ 75, Madda.lv 

ATRADUMS

SASNIEGUMS

JAUNS VEIKALS

DEKO APRĪLIS 20144 APRĪLIS 2014 DEKO 5


