
Metāla stihija.  

Teksts Ilze Tola, vizualizācijas PlānsB. 

Austrumos par metāla stihijas laiku uzskata rudeni, kad aukstais laiks nogriež lapas no 

kokiem kā ar nazi. Rītos ir salnas un pasaule šķiet kā sastingusi.  Laiks no oktobra  līdz 

decembrim. Raža ir novākta, jāsaskaita ieņēmumi un jāizdara secinājumi par pagājušo gadu. 

Ja lūkojamies uz stihiju dienas griezumā, tad tas būs laks no 17.00 līdz 21.00. Simboliski 

metāla stihija saistās ar skaudrumu, izlēmīgumu, attapību, taisnīgumu un eleganci. To attēlo 

kā zobenu,  darbarīku, dārgmetālus,  rotaslietas. Sākot no dzelzs rūdas līdz smalkiem juvilieru 

izstrādājumiem.  Metālu novājina ūdens, tas spēj izraisīt koroziju un panākt ka metāls sarūsē 

un sadrūp. Metāla stihija rada ūdeni – ūdens ir nākoša stihija pēc metāla. Simboliski metļas 

stihija ir ūdens stihijas māte.  Debess puse – rietumi. Telpas, kas atrodas rietumos būs 

piesātinātas ar metāla enerģiju. Metāla stihija attiecas uz tādām profesijām kā metalurģija, 

metāla piederumi, iekārtas, automašīnas, inženierzinātnes, lidmašīnu būve, 

juvilierizstrādājumi. Biroja atrašanās rietumu pusē arī veicinās metāla stihijas enerģiju šajās 

telpās. 

,  

Metāla stihijas krāsas un formas 

Metāla stihijai  atbilst visas metāliskās krāsas sākot no sudrabaini baltas līdz pat tumši 

pelēcīgam. Arī visi zelta un sudraba toņi. Visi baltie interjeri ir metāla stihijas interjeri.  

Formas – aplis, ovāls. Mēbeles baltos, pelēkos, metāliskos  toņos ar apaļiem stūriem vai 

ovālas formas. Metāla stihija ir duāla – tas var būt rupjš darbarīks – cirvis, piemēram, vai 

smalka filigrāna rotaslieta. Tāpēc pie metāla stihijas interjeriem piekaitāmi gan klasikie 

greznie interjeri ar greznumlietām, smalkiem pulksteņiem un  apzeltītām lustrām gan 

modernie.  Modernajā versijā tas ir stils ar dažādām metāla konstrukcijām, pelēkie interjeri, 

fabrikas un citas industriālas ēkas, kas tiek piemērotas dzīvošanai.  

 

Metāla stihiju raksturojošie elementi konkrētajā telpā: 

1.Baltas greznas tapetes; 



2.Ovāls logs; 

3.Ovāls spogulis ar greznu rāmi; 

4.Baltas mēbeles ar liektām kājām; 

5.Ovāla lustra, pakājiņš un galdiņš; 

6.Dīvāns ar metāliski spīdīgu audumu; 

7.Balta grīda. 

 

 

Metāla stihiju pastiprina zeme, jo metālu izrok no zemes.  Līdz ar to visi brūnie toņi tiek 

uzskatīti par vēlamiem metāla stihijas interjerā. Brūnais un smilšu krāsas toņi ienes siltumu 

un stabilitāti. Brūno nevajag daudz, pietiek ar tumšu grīdu un dažiem akcentiem un telpa 

kļūst mājīgāka. 



 
Parādoties zemes toņiem telpa iegūst pamatu zem kājām. Pārāk balti interjeri var likties 

auksti un nemājīgi. Zemes toņi nomierina rada patīkamu kontrastu. No balta līdz brūnam ir 

neskaitāmi daudz garšīgu nianšu – kafija ar pienu, šokolādes toņi, kanēlis.  

 

Otrs radnieciskais salikums ir metāls un ūdens. Metāls rada ūdeni un nākošā stihija pēc 

metāla stihijas ir ūdens stihija. Pievienojot metāliskajiem, baltajiem toņiem zilos ūdens toņus 

veidojas sapņains interjers. Plūstošās ūdens stihijas formas un stikla mirdzums piešķir 

metālam dzidrumu un vieglumu. Ņirbošie raksti apžilbina acis. Šādā interjerā papildus 

parādās spoģuļu un stikla virsmas, kristāla lustras. Ūdens stihija simbolizē gudrību, brīvību un 

tai nav noteiktas robežas.Tā ir kā upe, kas plūst kur pati vēlas. Upi ierobežo vienīgi tās krasti 

(zemes stihija).  

 

 



 

 

Šis ir dizainera Filipa Starka interjers santehnikas līnijai AXOR, kas apvieno vienā telpā 

guļamistabu ar dušas telpu un garderobi. Tāpat šajā telpā ir apvienotas gan metāla, gan 

zemes gan ūdens stihijas. Filips Starks prezentē ideju par kopīgu apvienotu telpu, bez 

starpsienām, tikai ar nodalītām zonām. 

  



 

 


