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Z

a vjenčanje možemo reći da je
bilo uspješno kad se još dugo
nakon njega uzvanici sjećaju
ugodnog raspoloženja i kada ga
pamte kao posebno lijepo emotivno iskustvo. Ono što ih godinama podsjeća
na tu proslavu nije mnoštvo detalja poput glazbe, hrane, lokacije već sklad teme, ambijenta i
ugodnog raspoloženja. Kako postići takav dojam i koju poruku mladenci trebaju slati svojim
gostima? Vjenčanje je prilika za proslavu i bilo
ono veliko ili malo uvijek je intimnog okružja.
To su prilike kad želite podijeliti nešto vama
vrijedno i posebno s ljudima do kojih vam je
stalo. Pozivajući goste da sudjeluju u vašem

vjenčanju, vi dajete sebe i zato je za očekivati
da želite da vaše vjenčanje bude uspješno
druženje, ugodno iskustvo koje ćete podijeliti
s vama dragim ljudima. Pokažite gostima dio
svoje duhovnosti, to će sigurno ostaviti nezaboravne osjećaje. Nema boljeg načina da im
pokažete da ste dali sve od sebe, „cijelu svoju
dušu“, da im taj dan ostane u sjećanju.
Kad dizajnirate svoje vjenčanje ili temu vi okružujete svoje posjetioce s dijelom onoga kakvi
jeste – vašim stilom i osjećajima. Što može biti
više osobno od onog što vam se sviđa ili ne
sviđa. Naš je cilj pomoći mladencima da stvore svoj osobni koncept i na prirodan, skladan
način iznesu viziju, svoj stil.

Oblikovanje vjenčanja
Prvi razgovori koje vodimo s mladencima su
razgovori o tipu vjenčanja koje se planira, zatim
o stilu, te konačno razvoj teme uključivši boju i
željenu atmosferu i raspoloženje.
Ključ za dobro i kvalitetno oblikovano vjenčanje
je uglavnom želja za što originalnijim, drugačije
dizajniranim vjenčanjem, ali do mjere da sve
bude u skladu s osjećajem za ugodu i lijepo
samog para. Ponekad ohrabrujemo klijente da
iznesu riječ, pojam, kojim žele izraziti dojam
kojemu teže, poruku koju žele poslati svojim
gostima. Tako se susrećemo s pojmovima kao
što su romantično, veselo, vedro, pa sve do
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elegantnog. Iznenadili bi se koliko različitih predodžbi i značenja ima za neke riječ elegantno.
Za pojedine parove to je pojam za savršene,
fino izrađene detalje a za neke definicija jednostavnog i tradicionalnog pristupa. Na nama je
da pomognemo klijentima da iznesu značenje
njima važnih pojmova i da ih tako približimo
uspješnom oblikovanju vjenčanja.
Mnogi ljudi imaju različite osjećaje prema
određenim bojama. Pojedini neke boje ne
vole, nekim su bojama zasićeni, ali i imaju
svoje omiljene boje. Odabir neke boje utječe
na sve detalje vjenčanja. Od cvijeća pa sve
do rubenine, draperije i ostalih dekorativnih
detalja.
Nevjerojatno je moćno oblikovati vjenčanje u
više boja. Kad je koncept vjenčanja određen,
treba ga pretvoriti u stvarnost. Veliki dio tog
procesa se odnosi na određivanje i oblikovanje
željene atmosfere vjenčanja, na stvaranje raspoloženja. Ono može biti rafinirano, pa sve do
izgarajućeg, blještavog, punog energije.
Raspoloženje bi mogli opisati kao mješavinu
osjećaja pojedinca u nekom vanjskom okružju. Naoko nedefinirana riječ raspoloženje je
svakome poznata u izreci “To me dovodi u
dobro raspoloženje”. Raspoloženje se može
oblikovati, slično kiparu, samo što mi to radimo
bojama, teksturom i svjetlom.
Tekstura je ključni element za oblikovanje
osjećaja dojma, za pobuđivanje osjećaja i pojačanje raspoloženja. Dodir, vid i miris utječu
na osjećaje, svaki na svoj način, kad je upotrijebljena dobra tekstura. Cvijeće, materijali i
mirisi oblikuju teksturu. Pa tako raskošni božuri
pobuđuju osjećaj mekoće, sjaj satena podsjeća na svilenu glatkoću, miris jasmina čini zrak
misterioznim i vodi ljude na egzotičnu lokaciju. Brokat, saten, svila, organdi i velur, niz od
perli, cvijeće velike površine - stvaraju osjećaj
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obilja, dok ukoliko želite čisti, moderan izgled
preporuka je da se držite minimalizma, glatke
teksture. Tekstura je bitna kad je vaš odabir
monokromatska tema-boja, jer se u suprotnom
lako može desiti da je krajnji dojam običan, već
viđen, odnosno dosadan.
Pravi dekorateri znaju kako i s čim dobiti raskošnu teksturu, puni dojam. Ako se želi postići dojam raskoši, prostor i dekoracije treba
ispuniti teksturom, a stil će se najbolje izraziti
pravilnim odabirom cvijeća i detalja.

Rasvjeta
Razina osvjetljenja može oživjeti vjenčanje i
važna je jer oblikuje i kontrolira raspoloženje.
Omogućuje da se gostima privuče ili odvuče
pažnja od nečega. Pažljivo birani detalji bit će
nedovoljno primijećeni ukoliko nema dobro
postavljene rasvjete.
Profesionalna rasvjeta uključuje spotove, lustere, pa ako treba i promjenu kompletne rasvjete
prostora, a uz korištenje svijeća i njenu pomoć
može se stvoriti odlična atmosfera i ambijent.
Važno je pravilo da svjetlo ne smije tući u ljude
jer nitko ne izgleda dobro pod jakim i direktnim
osvjetljenjem.

Svijeće
Svijeće su jedan od najljepših načina stvaranja
romantične, magične atmosfere.
Sjaj svijeća podsjeća na sjaj, treperenje zvijezda i budi asocijaciju na toplinu doma, te ima i
duhovni smisao. Osvjetljavanje samo svijećama
bijelo čini bijeljim, a tamno tamnijim. Konusne
svijeće odlično upotpunjuju atmosferu elegantnog stila vjenčanja čime se postiže efekt visine
prostora ili efekt snižavanja prostora ukoliko je
prostor visokog stropa.

Cvijeće
Cvjetni aranžmani bi trebali biti u skladu s temom i stilom vjenčanja. Lijepe cvjetne dekoracije su poput raskošnog dara uzvanicima. Od
davnina se cvijeće smatra simbolom ljubavi i
određene vrste cvijeća su darovane da prenesu određenu poruku ljubavi.
Kad se rade stolne dekoracije one ne smiju smetati komunikaciji uzvanika za stolom.
Jednako je važno pri izradi visokih cvjetnih
dekoracija paziti na prostor, mogućnost komuniciranja uzvanika ali i dostupnosti pogledu lijepih detalja, kompozicije. Zato je važno
poslušati savjete profesionalaca jer neki oblici
zahtijevaju i veće količine cvijeća što osim
snažnog efekta ima i veću cijenu koštanja.
Veće aranžmane zgodno je postaviti na mjesta
gdje pogled obično pada, a to su ulaz, buffe
stol, stol mladenaca, glazbena bina.

Inventar, posuđe i
rubenina
Staklene posude i kristal klasičan su i vrlo
elegantni odabir. Srebrno k tome daje osjećaj
bogatstva i raskoši. Izboru inventara na kojem
će se posluživati jela i servirati piće se kod
nas u Hrvatskoj pridaje malo pažnje, iako je to
jedan od najvažnijih detalja dekoracije, onaj dio
koji utječe na opći dojam.
Kvaliteta materijala i uzorak stolnjaka, salveta,
presvlaka za stolice i ostale rubenine također
su vrlo važan faktor s kojim se postiže dojmljiv
efekt uređivanja svakog detalja.
Brojni su elementi koji pomažu da svako vjenčane bude dobro skrojeno. Na vama je da
ih uz našu pomoć odaberete i tako odjenete
svoje vjenčanje na najljepši i najefektniji način.
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