
fot. Ceramika Parady¿
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Czêsto, myœl¹c o kolorach w naszych domach, koncentrujemy siê

jedynie na œcianach. Tymczasem wa¿na jest umiejêtnie stworzona

kompozycja kolorystyczna, na któr¹ sk³adaj¹ siê, oprócz œcian,

pod³oga, meble i tkaninowe dodatki – zas³ony, dywany czy obicia

zestawów wypoczynkowych.
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Stworzenie udanej kompozycji œciœle ³¹-

czy siê z wiedz¹ na temat kolorów i ich

w³aœciwoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na

koñcowy efekt kolorystyczny sk³ada siê

wiele czynników, które maj¹ wp³yw na ja-

koœæ koloru i wywo³uj¹ okreœlone wra¿e-

nia. Jednym z takich elementów jest œwia-

t³o, przy czym trzeba mieæ œwiadomoœæ,

¿e kolory inaczej prezentuj¹ siê przy

œwietle naturalnym, a inaczej przy sztucz-

nym. Z tym pierwszym œcis³y zwi¹zek ma

usytuowanie wnêtrza wzglêdem s³oñca. 

W STRONÊ 
S£OÑCA

W pokojach o oknach zwróconych na

wschód i po³udnie – czyli tam gdzie inten-

sywne s³oñce obecne jest przed d³u¿sz¹

czêœæ dnia – dobrze jest zastosowaæ

ciemne i nasycone barwy. Mocne œwiat³o

rozjaœnia kolory, przez co te delikatne tra-

c¹ swoje walory – wydaj¹ siê wyblak³e

i niedostatecznie wyraziste, natomiast

ciemne, rozœwietlone s³oñcem objawiaj¹

swoj¹ g³êbiê. We wnêtrzach skierowanych

na pó³noc oraz zachód powinniœmy po-

st¹piæ odwrotnie. Poniewa¿ brakuje

w nich s³oñca, nale¿y rozjaœniæ je odpo-

wiednim kolorem. Najlepiej wiêc spraw-

dz¹ siê barwy pastelowe, jasne – pochod-

ne ¿ó³tego. Wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e to,

na której kondygnacji mieszkamy. Na du-

¿ych wysokoœciach przestrzeñ za oknami

widoczna jest po horyzont, a wiêc wp³yw

na odbiór koloru w tych pomieszczeniach

bêdzie mia³a, oprócz promieni s³onecz-

nych, niebieska poœwiata nieba. 

Wracaj¹c do cech wzajemnego oddzia³y-

wania œwiat³a i barw, warto wspomnieæ

o jeszcze jednym zjawisku – jakim jest

kszta³towanie przestrzeni pod ich wp³y-

wem. Barwy jasne i pastelowe odbijaj¹c

œwiat³o we wnêtrzu, nadaj¹ mu wra¿enie

wielkoœci i przestronnoœci – dlatego do-

brze sprawdzaj¹ siê w ma³ych pomiesz-

czeniach. Gdy jednak zastosujemy w nich

barwy ciemne, to uzyskamy w ten sposób

efekt przytulnoœci i intymnoœci. 

1 Barwy jasne, pastelowe wywo³uj¹ 

wra¿enie wielkoœci i przestronnoœci 

pomieszczenia

1

fot. Kronopol
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FAKTURA
KOLORU 

Okreœlony kolor tak¿e ze wzglêdu na ro-

dzaj powierzchni, mo¿e wystêpowaæ

w ró¿norodnych odcieniach i przyjmowaæ

najrozmaitsze stopnie nasycenia. Po-

wierzchnie chropowate, fakturowe spowo-

duj¹, ¿e kolor bêdzie ciemniejszy i mniej

intensywny ni¿ w rzeczywistoœci. Nato-

miast na g³adkich uzyskamy odcieñ ja-

œniejszy. Podstawa matowa sprawi, ¿e ko-

lor wyda siê cieplejszy, po³yskliwa zaœ

„och³odzi” go. Je¿eli na œcianach widocz-

ne s¹ jej niedoskona³oœci, najlepiej zama-

skowaæ je kolorami o niskim nasyceniu.

Ciemne barwy Ÿle prezentuj¹ siê w po-

mieszczeniach przepe³nionych du¿¹ licz-

b¹ mebli i ró¿norodnych dekoracji. Aby

mog³y zachwycaæ, wnêtrze powinno byæ

urz¹dzone zgodnie z zasadami minimali-

zmu i zawsze utrzymane w czystoœci –

inaczej bêdzie przyt³aczaæ.

2

2 Doskona³e, harmonijne, zaczerpniête

z natury po³¹czenie kolorów, 

których barwê wydobywa œwiat³o

z naprzeciwka

3 B³êkit i biel – kolory nieba – tworz¹

estetyczn¹ kompozycjê. Tak drobny

element – jakim s¹ w tym przypadku

zwyk³e poduszki – mo¿e zaciekawiæ

i sprawiæ, ¿e prosty mebel nabierze 

nowych walorów

4-5 Kolory ciep³e, tj. ¿ó³æ i pomarañcz,

gdy wystêpuj¹ w parze 

(bez dodatkowych kolorów) tworz¹

spójn¹ ca³oœæ i wywo³uj¹ efekt 

przytulnoœci – co widaæ wyraŸnie na

zdjêciu. Jednak gdy stanowi¹ tylko 

pojedynczy element w otoczeniu 

ciemnych barw, staj¹ siê intryguj¹cym

punktem przykuwaj¹cym uwagê. 

Tutaj – przez po³¹czenie z br¹zem

– równie¿ uzyskano efekt przytulnoœci;

gdyby jednak meble by³y czarne 

wra¿enie by³oby zgo³a inne

6-7 Producenci farb, ³¹cz¹c konkretne

barwy w gotowe zestawy pomagaj¹

wybraæ najbardziej odpowiadaj¹cy nam

wariant

fot. Interdoor

fot. IKEA

3
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KSZTA£TOWANIE
PRZESTRZENI

Kolor to tak¿e sposób na zmianê propor-

cji pomieszczeñ – rzecz jasna chodzi

o zmianê wizualn¹. D³ugie i w¹skie wnê-

trze skrócimy, przybli¿aj¹c ciemnym kolo-

rem œcianê o mniejszym wymiarze. Sufit

pomalowany ¿ywym – tak¿e ciemnym –

kolorem sprawi wra¿enie ni¿ej po³o¿one-

go. Je¿eli chcemy, aby pomieszczenie

wydawa³o siê wy¿sze, pomalujmy sufit na

bia³o, tak aby kolor ten zachodzi³ oko³o 15

cm na œciany. Przestrzeñ mo¿emy optycz-

nie skorygowaæ tak¿e dziêki umiejêtnemu

wykorzystaniu „temperatury kolorów”. Ist-

nieje ogólny podzia³ na barwy zimne i cie-

p³e. Te pierwsze (zaliczaj¹ siê do nich zie-

leñ i b³êkit) wywo³uj¹ wra¿enie przestron-

noœci, ciep³e, takie jak ¿ó³æ, pomarañcz

i czerwieñ przybli¿aj¹ œciany i du¿e przed-

mioty (np. kanapê) do nas. 

HARMONIJNE
PO£¥CZENIE

Aby osi¹gn¹æ spójnoœæ kolorystyczn¹

wnêtrza, warto poznaæ kilka sprawdzo-

nych zasad ³¹czenia kolorów i kilka rów-

nie dobrych przepisów na kompozycje

kolorystyczno-materia³owe. Dobrze i bez-

piecznie jest, kiedy zestawienia kolorów

charakteryzuj¹ siê monochromatyczno-

œci¹ (po³¹czeniem ró¿nych tonów tego sa-

mego koloru). Chyba ¿e potrafimy œwia-

domie ³¹czyæ kontrastowe barwy – pamiê-

tajmy, ¿e Ÿle stworzony kontrast wywo³uje

rozdra¿nienie i zmêczenie. Je¿eli jednak

4

fot. Finezja Studio

5

fot. Gawin

Czerwieñ – to kolor, który pobudza
i zawiera najwiêkszy spoœród pozosta-
³ych ³adunek aktywnoœci. Ponadto potê-
guje wra¿enie ciep³a i ciê¿aru. 
Pomarañcz – polepsza nastrój i dodaje
si³. Zwiêksza wra¿enie objêtoœci. 
¯ó³æ – przyci¹ga uwagê, zw³aszcza
w zestawieniu z czerni¹. Zwiêksza wra-
¿enie objêtoœci 
Zieleñ – symbol zdrowia i rozs¹dku.
Dzia³a relaksuj¹co – choæ w nadmiarze
tak¿e depresyjnie. 
B³êkit – ma zwi¹zek ze spokojem, har-
moni¹ i uporz¹dkowaniem. Zmniejsza
wra¿enie ciê¿aru. 
Biel – to niewinnoœæ, czystoœæ, porz¹-
dek i równowaga. Optycznie powiêksza
pomieszczenia.
Fiolet – kolor luksusu, ale te¿ pró¿no-
œci. Zmniejsza wra¿enie objêtoœci. 
Br¹z – kojarzy siê z ziemi¹, ciep³em
i komfortem. Daje wra¿enie przytulnoœci.

Barwne
nastroje

6
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fot. Œnie¿ka

fot. Œnie¿ka
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zdecydujemy siê samodzielnie stworzyæ

kontrastowe kompozycje, dobierzmy ko-

lory o podobnym natê¿eniu. Mo¿na tak¿e

skorzystaæ z prostego przepisu: kolor

czerwony dobrze wygl¹da w s¹siedztwie

bia³ego i szarego, ale równie¿ grafitowe-

go i stalowego. Dwa ostatnie tworz¹ cie-

kaw¹ kompozycjê tak¿e z niebieskim –

choæ potêguje to efekt sterylnoœci i ch³o-

du b³êkitu. 

Równie dobre efekty uzyskamy, stosuj¹c

siê do prostych zasad ³¹czenia kolorów

z okreœlonym materia³em. I tak na przy-

k³ad nowoczesne wnêtrze w stylu pop

stworzymy, stosuj¹c na œcianach mocne

barwy i wype³niaj¹c przestrzeñ meblami

o elementach plexi, szklanych, metalo-

wych, a tak¿e plastikowych. Stonowane

odcienie fioletu i czerwieni zastosowane

w dodatkach i na œcianach w po³¹czeniu

z ciemnym drewnem egzotycznym na

pod³odze i meblach – nadadz¹ wnêtrzu

wyraz elegancji, w³adzy i zamo¿noœci. Je-

¿eli zaœ chodzi o po³¹czenia monochro-

matyczne to dobry efekt daje zestawienie

drewna czy lnu z odcieniami be¿u. 

Zgodnie z tymi zasadami mo¿emy ³¹czyæ

kolory œcian z kolorem tapicerki, dywa-

nów czy zas³on oraz wszelkich dodatków.  

Przy urz¹dzaniu wnêtrza przydatne mo¿e

byæ tzw. ko³o barw, które przedstawia

wzajemne oddzia³ywanie na siebie kolo-

rów. Efekty uzale¿-

nione s¹ od

kilku pod-

stawowych zasad: monochromatyczne

pod wzglêdem kolorystycznym wnêtrze

uzyskamy u¿ywaj¹c ró¿nych odcieni tego

samego koloru, harmonijn¹

kompozycjê po³¹czenie za-

pewni wybór kolorów po³o-

¿ o n y c h  w j e d n e j

æwiartce. Je¿eli zaœ

chcemy stworzyæ

ciekawe kontrasty,

nale¿y zestawiæ

barwy z przeciw-

leg³ych czêœci ko-

³a; przy czym do-

bór dwóch kon-

trastowych kolo-

rów jest nieco ³a-

twiejszy ni¿ po³¹cze-

nie trzech – dobrze

gdy w takim uk³adzie

w znacznej przewadze

wystêpuje barwa jasna.

fot. Finezja Studio fot. Finezja Studio

fot. Decodore
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8-9 Kwieciste motywy mog¹ byæ dla

nas nie tylko inspiracj¹, ale tak¿e 

pretekstem do prze³amania typowych

schematów

10 Odwa¿na i pomys³owa kompozycja.

Kolorowe pasy u³o¿one w regularnej linii

w s¹siedztwie wzorzystej tapety tworz¹

udany – zarówno pod wzglêdem formy

jak i barw – zestaw. Meble i wszystkie 

dodatki nawi¹zuj¹ do œciennego

„obrazu”
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