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Trong nhịp sống tất bật của kỷ
nguyên công nghệ hiện nay, chúng
ta đã quá mệt mỏi với màn hình
cảm ứng, ánh sáng nhân tạo trong
các không gian công cộng và văn
phòng. Đó là lý do tại sao chúng ta
muốn kiếm tìm một không gian ấm
cúng với ánh sáng tự nhiên.
Xu hướng thiết kế nội thất trong
năm 2020 sẽ tập trung khai thác
yếu tố thiên nhiên để mang đến
nguồn sinh khí cho không gian
sống, trong khi vẫn nhấn mạnh
các vật liệu chủ đạo như đá cẩm
thạch, kim loại. Họa tiết động và
thực vật, hoạ tiết kẻ sọc vẫn được
ưa chuộng trong năm 2020. Kiểu
tung hứng với đường cong trong
thiết kế cũng được các thương hiệu
chú trọng. Tuy nhiên, điều thú vị là
những mục tiêu này sẽ được thực
thi bằng công nghệ hiện đại, từ trợ
lý ảo Alexas, màn hình ảo… để tạo
nên những không gian sống thông
minh nhưng vẫn tràn đầy cảm
hứng, giúp mang đến trải nghiệm
thú vị cho mỗi chúng ta.
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VŨ ĐIỆU CỦA ĐƯỜNG CONG
ĐƯỜNG CONG THƯỜNG SONG HÀNH VỚI VẺ MỀM MẠI VÀ THIẾT KẾ CỔ ĐIỂN.
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Thời của đá marble
Là loại đá được hình thành do sự
biến chất của các loại đá trầm tích
như đá vôi, carbonate hay dolomit
cùng với sự chuyển hóa liên tục
trong lòng đất, đá cẩm thạch mang
vẻ đẹp sang trọng về hình vân hay
sự đa dạng về màu sắc cùng độ bền
thách thức thời gian, khả năng
chống lửa và chống thấm siêu việt.
Dù đó là một chiếc bình hoa, bức
tường hay sàn nhà, đá cẩm thạch
vẫn luôn mang lại vẻ sang trọng
cho không gian sống. Những món
đồ nội thất và phụ kiện mới nhất
của Salvatori đang cho thấy rõ xu
hướng này.
Hơi thở thiên nhiên
Xu hướng xanh trong thiết kế
không gian sống luôn là chủ đề thu
hút sự chú ý trong những năm gần
đây. Milan Design Week 2019 là sự
kiện cho thấy rõ nét xu hướng này.
KORAI, thương hiệu thủ công xứ
hoa anh đào, đã khai thác chủ đề
«Sense of Nature», trong khi các
nhà thiết kế như Cristina Celestino
khéo léo kết hợp màu pastel với
cảm xúc từ Mẹ thiên nhiên. Cảm
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hứng từ thiên nhiên còn được Flos, B7B Italia và Louis
Poulsen kết hợp cùng công nghệ để tạo ra những không
gian và những món đồ độc đáo.
Vẻ đẹp của kim loại
Ngày nay, việc kết hợp các kim loại khác nhau trong một
không gian sống hoặc trong một món đồ nội thất là một trải
nghiệm phổ biến. Năm 2020 sẽ chứng kiến sự hiện diện chi
phối của kim loại trong tất cả các biến thể của nó, từ môi
trường tối giản với vẻ ngoài bằng thép cho đến các chi tiết
bằng vàng, đồng thau, và bạc cho nội thất xa hoa hơn.

