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На даний час популярним є використання національного стилю в дизайні
громадських приміщень. В приміщеннях громадського призначення, таких, як
аеропорти, тематика національного стилю має підкреслювати особливості країни,
приваблювати своїми національними рисами гостей. Дуже яскравим та
привабливим є мексиканський стиль, елементи якого варто було б
використовувати в приміщеннях аеропортів чи в деяких залах, ще раз нагадуючи
клієнтам про багату культуру народу.
Мексиканський стиль, як і кожен інший, має свої яскраві особливості: яскраві
кольори, орнаментовані елементи, використання натуральних матеріалів. Характерні
яскраві кольори приглушують асиметричність, збільшують або зменшуютьпростір,
привертають увагу до деталей. При створенні приміщення в мексиканському стилі
слід враховувати особливість використання яскравих поєднань національних
відтінків Мексики. Бажаючи додати в свій інтер'єр мотиви Мексики, слід
враховувати той факт, що обрані для декору кольору повинні бути стриманими, не
занадто «крикливими», навіть не дивлячись на свою яскравість. Багато мотивів в
мексиканському стилі мають індіанське походження. Вони органічно сплітаються з
тими культурними традиціями, які принесли завойовники.. Прикладом для аналізу є
віп-залу очікування одного з аеропортів Мексики.
VIP зал, або viplounge – це комплекс послуг, спрямований на надання
клієнтам максимального сервісу в аеропорту. У VIP залі аеропорту діє голосова та
електронна інформаційні служби, медичний пункт, а також комфортабельний зал
відпочинку, обладнаний кондиціонером, де пасажири можуть почитати свіжу
пресу, подивитися телевізор, відвідати магазини DUTY FREE з персональним
менеджером, скористатися міжміським та міжнародним телефонним зв'язком. Для
клієнтів VIP залу аеропорту передбачено ресторанне обслуговування, можливість
в очікуванні свого рейсу скористатися конференц-залом, провести при
необхідності фото-і відеозйомку. У більшості VIP залів є банкетні зали та
переговорні кімнати.
В цьому залі основною задачею було витримання бернду компанії, що
замовляла дизайн, але зважаючи на особливості національного стилю
Мексики,можна проаналізувати та внести деякі корективи та зміни щодо дизайну
віп-залу. Оскільки мексиканський стиль є достатньо яскравим та динамічним,
неможливо використати історично вірний його варіант. Саме тому кращим
рішенням є додавання певних акцентів, що створять сучасний інтер’єр в
мексиканському стилі. Змінитиможна кольори стін, додати так звані «живі стіни»,
щоможуть розділяти простір та зробити акцент на візерунках та текстилі.
Таким чином, залишаючись сучасним, цей зал очікування може нагадувати
клієнтам про культурні надбання та робити акцент на тому, в якій країні саме ви
знаходитесь.
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