BONUS
NA JBARDZIEJ POPULARNE STYLE ŚLUBÓW I WESEL:
1. Boho
2. Boho Chic
3. Glamour
4. Rustykalny
5. Rustic Glam
6. Industrialny
7. Vintage
8. Tradycyjny/Klasyczny
9. DIY
Style można łączyć, mieszać, aby uzyskać niecodzienne i kreatywne efekty. Ciekawym
pomysłem jest też wymyślenie motywu przewodniego ślubu i wesela na przykład wokół
zainteresowań Pary Młodej.

1. STYL BOHO
To styl blisko natury, który łączy elementy hippisowskie, cygańskie z dużą ilością
dodatków: biżuteria, koronki, paski, torby skórzane, rattan, walizki, łapacze snów,
frędzle, świece, materiałowe wstążki, naturalne materiały, wzory: etniczne, kwiatowe,
geometryczne, kapelusze, makramy i dodatki do włosów: jak opaski i spinki, pióra.
Najważniejsze cechy tego stylu:
-

zwiewnie

-

kwieciście

-

etnicznie

-

naturalnie

-

swobodnie

-

luz i nonszalancja oraz oryginalność

-

styl kobiecy, swobodny I romantyczny
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-

kolory ziemi

-

kompozycje kwiatowe nierównomierne, asymetryczne z dodatkiem suszonych
traw, zieleni, piór i kwiatów,

To styl idealny dla ślubu w plenerze.
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2. BOHO CHIC
To styl taki, jak boho tylko trochę bardziej w formie glamour - więcej blasku
i przepych. To mieszanka stylu glamour i chic.
Najważniejsze cechy tego stylu:
-

mniej zieleni, przewaga traw, kwiatów (dominuje trawa pampasowa), kompozycje
efektowne, przestrzenne, najczęściej na wysokich nośnikach lub we flakonach

-

dodatek kryształowych/złotych elementów

-

styl często wzbogacany elementami geometrii

3

3. STYL GLAMOUR
To styl pod hasłami: przepych, blask, splendor, luksus, elegancja.
Suknia dla niej to tzw. syrenka - długa z trenem i z odkrytymi ramionami lub plecami.
Fryzura to kok lub efektowne fale. Do tego biżuteria, perły i pióra. Dla niego smoking lub
frak. Styl glamour wyróżniają kolory klasyczne - czerń i biel, srebro i złoto, róż. Elementy
dekoracyjne to mosiężne świeczniki, kryształowe żyrandole, lustra w pięknie zdobionych
ramach, brokatowe elementy, szkło, błyszczące świeczniki, bogate bukiety w złotych
wazonach, złota zastawa stołowa.
Trzeba pamiętać, że glamour oznacza też klasę, dlatego zasada 'less is more' jest
kluczem.
Najważniejsze cechy tego stylu:
-

blask, przepych, elegancja

-

pałacowe stylizacje

-

duża ilość kwiatów i dodatków

-

blask

-

elegancja

-

klasyka

-

złoto & srebro

-

luksus

Sprawdzi się:
-

świece w każdej ilości (stoły, bufety, sala, wejście, ogród, dekoracja okien,
schodów itd.)

-

lustra na stołach odbijające światło świec

-

oświetlenie architektoniczne sali

-

forma bukietów najczęściej owalna na wysokich szklanych flakonach lub złotych
lub srebrnych stojakach

-

kilkuramienne świeczniki kandelabry, mosiężne świeczniki

-

kryształowe żyrandole
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-

złota zastawa

-

brokat

Miejsce: pałace, zamki, stylowe sale i restauracje.

4. STYL RUSTYKALNY
To styl wiejski, chłopski, ludowy. To nawiązanie do natury i przedmiotów wykonanych
ręcznie, z drewna.
Przedmioty mogą być celowo postarzone, aby osiągnąć efekt rustykalny.
Elementy dekoracyjne stanowią gałęzie, suszone kwiaty, wiklina, sznurek, juta, stare
zegary, beczki, drewniane i kamienne misy, słoiczki, koronkowe serwetki, papierowe
girlandy. Styl rustykalny wyróżniają kolory ziemi - szarości, biel, czerń i brąz, bez
jaskrawych barw. Stylizacje Pary powinny być skromne, minimalistyczne. On – muszka
i szelki, nawet bez marynarki, a ona koronkowa sukienka i wianek we włosach.
Styl rustykalny często łączony jest z elementami folkloru.
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Najważniejsze cechy tego stylu:
-

sielskość, odniesienie do przyrody, wsi

-

drewno jako materiał dominujący w stylizacji

-

różnorodność kolorystyczna

Sprawdzi się:
-

plastry drewna pod naczynia z kwiatami

-

minimalistycznie słoiczki, stojaczki na winietki lub winietki, drewniana numeracja
stołów, plastry drewna jako forma podtalerzy

-

dekoracja sufitu/ogrodu girlandami z żarówek żarowych

-

juta, parciane sznurki, koronkowe tasiemki, tablice kredowe

-

drewniane drogowskazy

-

strefy chill ze snopków siana, drewnianych pienków

Miejsce: stodoły i dworki.
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5. RUSTIC GLAM
Styl, który łączy wszystko, co rustic czyli naturalność, sielskość z dawką elegancji.
Znajdzie się tutaj duża ilość szkła, świec czy modne w ostatnim czasie mosiężne dodatki.
Elementy dekoracyjne to kryształowe/złote/szklane podtalerze, lekkie kompozycje
kwiatowe z dużą ilością zieleni, gęsto rozłożone najczęściej na podłużnych, biesiadnych
stołach. Często stosowane są niestandardowe rozwiązania np. kryształowe żyrandole
wieszane pod sufitem w stodołach czy drewnianych salach weselnych.
Najważniejsze cechy tego stylu:
-

natura

-

drewno

-

kolory ziemi

-

folklore

-

romantyzm

-

delikatność i sielskość

Sprawdzi się:
-

drewno & wiklina

-

kamienie

-

siano

-

stare skrzynie

-

lampiony

-

słoiki & butelki
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6. STYL INDUSTRIALNY
Idealnie nadaje się do sal w starych budynkach przemysłowych czy dawnych
fabryk. Cechy charakterystyczne tego stylu to: beton i cegła, elementy metalu,
mosiądzu, duże okna, wysokie pomieszczenia, metal, szkło, stare drewno i stal, żarówki,
minimalistyczne dodatki i świece w geometrycznych, miedzianych świecznikac.
To połączenie nowoczesności i stylu vintage.

Najważniejsze cechy tego stylu:
-

nowoczesność

-

szkło

-

metal

-

beton I ceglane dodatki oraz miedź

-

stare drewno

-

prosta forma - minimalizm, surowość
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-

miedziana rurka jako element podstawowy stylizacji (element nośny dla
kompozycji: stelaż za stołem Pary Młodej, stelaż na tabliczkę powitalną czy plan
stołów, świeczniki, stojaki na winietki)

Sprawdzi się:
-

geometryczne świeczniki

-

żarówki

-

stalowe elementy dekoracyjne - betonowe/metalowe osłonki na kwiaty

-

ciemne odcienie materiałów np. obrusów, serwet (szarości, czerń, bordo, turkus)

-

duża ilość świec w prostych formą świecznikach czy osłonkach

-

motyw zardzewiałej kraty, starych śrób, zębatek – wszystko, co kojarzy się z
opuszczoną fabryką przemysłową

-

girlandy żarówkowe jako odniesienie do przemysłowego doświetlenia budynków

-

duża ilość zieleni w kompozycjach

Miejsce: dawne fabryki i wnętrza przemysłowe, hale, surowe wnętrza pokryte cegłą,
starą deską.
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7. STYL VINTAGE
To nawiązanie do lat 50,60 I 70. To prostota i dbałość o szczegóły, np. stare meble,
porcelanowa zastawa, dużo inspiracji z szaf naszych dziadków. TIP: wykorzystaj stare
rodzinne zdjęcia, jako element dekoracyjny. Ona - długi welon lub wianek, suknia może
jeszcze ta po Babci, długa i powłóczysta z jej ślubu. On klasycznie, ale z muszką lub
szelkami, może kaszkiet.
Atmosferę stylu vintage zbudują broszki, stara maszyna do pisania, szycia, gramofon.

Najważniejsze cechy tego stylu:
-

klasyka

-

ponadczasowość

-

tradycja

-

retro

Sprawdzi się:
-

pamiątki & stare zdjęcia

-

stare walizki, kufry

-

koronki, korale, perły

-

maszyna do pisania

-

gramofon

Miejsce: restauracje i wnętrza stylizowane na poprzednie epoki.
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8. KLASYCZNY
-

elegancja, ponadczasowość

-

tradycyjna forma (kompozycje na niskich naczyniach lub na wysokich nośnikach)

-

aranżacje z dodatkiem zieleni (owalne lub luźne bukiety)

-

świece klasyczne (stożkowe lub owalne)

-

zazwyczaj pastelowe kolory

-

złote/srebrne dodatki
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9. DIY
To styl pod tytułem: zrób to sam. Możesz zdecydować się na sesję z motywem
przewodnim:
-

według pory roku: ślub zimowy, Boże Narodzenie

-

motyw filmowy, motyw z książk

-

motyw hobby, zainteresowań Pary: styl podróżniczy, styl marynistyczny, ślub
w stylu włoskim, francuskim itd.

Lista elementów wesela, w których możesz wykorzystać motyw przewodni:
-

papeteria

-

biżuteria Pani Młodej

-

dodatki Pana Młodego

-

kwiaty

-

dekoracja miejsca ślubu/wesela (stoły, candy bar, strefa chill out

-

tort i słodkości

-

suknie druhen, dekoracje auta
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