
Interjero dizainerė pataria, kaip tvarkingai namuose eksponuoti suvenyrus ir kitus širdžiai mielus 

daiktus (idėjų galerija) 

Ką jūsų namai sako apie jus? Patarimai, kaip personalizuoti savo erdvę (idėjų galerija) 

Kai namai atspindi mūsų individualumą, jie dvigubai dažniau tampa ir mūsų vidinės pusiausvyros 

šaltiniu, rodo naujausias kasmet visame pasaulyje atliekamas IKEA tyrimas „Gyvenimas namuose“. Deja, 

tik 6 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučia, kad namai yra jų atspindys. Interjero dizainerė dalijasi idėjomis, 

kaip suteikti namams daugiau asmeniškumo. 

Pasirodo, susikurti namus, atspindinčius mūsų tikrąjį „aš“ ne taip ir sunku: beveik 1 iš 3 apklaustųjų sutinka, kad 

ryškiausiai mūsų asmenybę namuose atspindi daiktai, kuriuos siejame su praeities įvykiais ir patirtimis. Tai gali 

būti suvenyrai iš kelionių, šeimos fotografijos ar kitos širdžiai mielos smulkmenos – svarbu atrasti šiems 

daiktams tinkamą vietą, antraip jie taps ne džiaugsmo, o netvarkos priežastimi. 

„Atsisakę nereikalingų daiktų ir atradę garbingą vietą tiems, kurie siejasi su mūsų prisiminimais bei patirtimis, 

lengviau sukursime mūsų individualų skonį ir poreikius atspindinčius namus. Jei namuose norisi turėti 

asmeninių detalių, o emociškai brangius daiktus laikyti nesukuriant netvarkos, pagrindinė taisyklė – grupavimas. 

Galvokite apie šiuos daiktus kaip apie savo kolekciją. Sugrupuoti daiktai atrodys tvarkingiau, o matant visus 

vienoje vietoje, bus lengviau nuspręsti, ką verta pasilikti, o su kuriais iš jų jau laikas atsisveikinti“, – sako interjero 

dizainerė Eimantė Nemanė. 

Namai – jūsų pomėgių atspindys 

Vienas iš būdų pratęsti savo asmenybę namuose – atspindėti juose savo mėgstamą veiklą. Geriausia tam 

paskirti atskirą namų kampelį ir, viską sugrupavus bei suderinus, laikyti jame. Taip daiktai atrodys tvarkingai, 

puoš namus ir, svarbiausia, džiugins jus. Štai kelios idėjos: 

 Jei maisto gaminimas – jūsų aistra, nebijokite to pademonstruoti. Užuot slėpę gaminimo įrankius ir indus 

virtuvės spintelėse, dedikuokite sienos dalį juos laikyti atvirai: įrenkite lentynų ant sienos, sukabinkite 

daiktus ant durų ar skersinio su kabliukais. Taip jie suteiks erdvei savitumo ir taps jaukumo suteikiančia 

dekoracija. 

 Gamtos mylėtojai gali papuošti kavos staliuką pačių sukurta kompozicija iš per pasivaikščiojimus miške 

rastų kankorėžių, akmenukų ar šakelių. Kas žino, gal užkliuvusi akis už tokio suvenyro net šalčiausią žiemą 

mintimis nuneš jus į vasaros dieną pajūryje. 

 Stikliniai gaubtai – puikus būdas suteikti emociškai brangiems daiktams dar daugiau išskirtinumo. 

Eksponuokite savo pomėgių atributus su pasididžiavimu, tarsi tikrus meno kūrinius. 

Daugybė būdų grožėtis ir eksponuoti 

Nusprendus, kurie daiktai namuose nusipelno daugiausia dėmesio, laikas atrasti jiems tinkamą vietą. 

Lengviausia tai padaryti, išnaudojant sienas. „Jei reikia vietos paveikslams, nuotraukoms ar meno kūriniams, 

puikus sprendimas – sieninės lentynos ir paveikslų lentynėlės. Jos užima mažai erdvės ir suteikia paskirtį 

tuščioms sienoms, be to, nereikia gręžti daugybės skylių. Galima rinktis vieną lentyną, kuri taps interjero 

akcentu, arba pritvirtinti keletą, kad tilptų visos brangiausios smulkmenos“, – pataria E. Nemanė. 

                                        

Daugiau eksponavimo idėjų: 

 Magnetukai iš kelionių vietoje šaldytuvo, kur dažnai atrodo netvarkingai, gali nugulti ant tam skirtos 

magnetinės lentos.  

        

 Vitrininės dėžės ir spintelės – ideali vieta įvairiems suvenyrams. Jose galima laikyti širdžiai mielus ar pačių 

pagamintus daiktus, kurie dar gražiau atrodys su papildomu apšvietimu. Viduje laikomiems daiktams 

pabrėžti puikiai tinka staliniai ar įmontuojamieji šviestuvai. 



   

Įrėminkite tai, kas brangu 

Anksčiau minėta taisyklė apie daiktų grupavimą galioja ir įrėmintoms nuotraukoms. Jei namuose turite įrėmintų 

prisiminimų, kaip ir įvairių suvenyrų, jų nereikėtų išbarstyti jų po skirtingas vietas – namai vizualiai gali atrodyti 

apkrauti. 

„Papuoškite sieną prisiminimus keliančių nuotraukų koliažu. Tai gali būti tvarkingai išdėstyti vienodo dizaino 

rėmeliai arba, priešingai, žaisminga kompozicija iš įvairių dydžių, stilių ir spalvų rėmelių. Pastarąją lengva sukurti 

ir galima bet kada papildyti naujais eksponatais. Tiesiog pradėkite nuo vieno ar dviejų rėmelių ir tęskite, likusius 

derindami prie jų“, – sako E. Nemanė. 

Ji taip pat ragina savo meninėms instaliacijoms ieškoti neįprastų vietų – asmeninę galeriją galima įrengti virš 

durų, po palangėmis ar bet kuriame kitame namų kampelyje. 

 

Pasak interjero dizainerės, rėminti galima ne tik nuotraukas, bet ir įvairius daiktus ar simbolinę reikšmę turinčias 

smulkmenas. Tai gali būti įkvepiančios eilutės iš knygų ar į gilesnius rėmelius suberti akmenukai iš pajūrio. 

Gamtos mylėtojai gali įsirėminti net medžių ar kitų augalų lapų – stikliniuose rėmeliuose šie atrodys itin dailiai, 

ypač pakabinus lange, priešais saulę. 

  


