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b a r w y  w e  w n ê t r z a c h
kolorami

D o m i n i k a  G r ¹ z i e w i c zzabawa

fot. TBD, Tikkurila

Istotnym elementem wykoñczenia pomieszczeñ w naszym domu
jest dobór odpowiednich barw. Od dawna wiadomo, ¿e barwy
oddzia³uj¹ na nasz¹ psychikê. ¯ó³æ, pomarañcz i czerwieñ dzia³aj¹
pobudzaj¹co, natomiast fiolet, zieleñ i b³êkit – uspokajaj¹co.
Dziêki odpowiedniemu doborowi barw mo¿emy te¿ optycznie
korygowaæ pomieszczenie. Wa¿ne, aby kolory dobieraæ zgodnie
z naszymi potrzebami i upodobaniami, a tak¿e panuj¹c¹ mod¹,
która nie powinna byæ jednak g³ównym wyznacznikiem podczas
podejmowania decyzji.
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Podczas dobierania kolorów nale¿y
pamiêtaæ, ¿e decyduj¹cy wp³yw na
odbiór barw ma œwiat³o. Barwy jasne,
pastelowe odbijaj¹ œwiat³o, dziêki
czemu pomieszczenie wydaje siê wiêk-
sze i przestronniejsze. Odwrotnie jest
z barwami ciemnymi, nasyconymi,
które poch³aniaj¹ œwiat³o i optycznie
zmniejszaj¹ pomieszczenie, ale jedno-
czeœnie w ma³ym pomieszczeniu
pomog¹ uzyskaæ wra¿enie intymnoœci.

Wiadomo te¿, ¿e ten sam kolor
ogl¹dany w dziennym œwietle i przy
sztucznym oœwietleniu, wygl¹da ina-
czej. Warto te¿ zwróciæ uwagê na usy-
tuowanie wnêtrza wzglêdem s³oñca.
W pomieszczeniach wychodz¹cych na
pó³noc nie powinno siê stosowaæ
ciemnych barw, które bêd¹ dzia³a³y
przygnêbiaj¹co. Tutaj znakomicie
sprawdz¹ siê kolory jasne, pochodne
¿ó³tego, które rozœwietl¹ wnêtrze.

Odwrotnie jest w przypadku pomiesz-
czeñ zwróconych na po³udnie, gdzie
swobodnie mo¿na stosowaæ ciem-
niejsze barwy. Natomiast jasne kolory
mog¹ siê w nich okazaæ zbyt jaskrawe.
Na odbiór barw ma równie¿ wp³yw
rodzaj powierzchni, na której zosta³y
zastosowane. Na g³adkich powierzch-
niach kolor bêdzie sprawia³ wra¿enie
jaœniejszego, a na chropowatych –
ciemniejszego i mniej intensywnego. 
T³em uniwersalnym dla innych kolorów
jest biel. Jednak zastosowana samot-
nie w pomieszczeniu stwarza wra¿enie
ch³odu i braku przytulnoœci. Jest nato-
miast znakomitym dodatkiem towa-
rzysz¹cym innym kolorom. Biel spra-
wia, ¿e ró¿ne odcienie kolorów ideal-
nie ze sob¹ wspó³graj¹.
We wnêtrzu ogromnie wa¿ne s¹
zestawienia ró¿nych barw ze sob¹.
Zestawienia monochromatyczne (ró¿-
ne odcienie tego samego koloru) s¹
najbezpieczniejsze. Znakomicie spraw-
dza siê np. po³¹czenie kilku odcieni
br¹zów z drewnem. Zestawienia har-
monijne tworz¹ kolory s¹siaduj¹ce ze
sob¹ w kole barw, czyli ¿ó³ty i zielony,
niebieski i turkusowy. Natomiast
zestawienia kontrastowe to po³¹czenie
kolorów znajduj¹cych siê po przeciw-
leg³ej stronie ko³a barw. 
Jednak wnêtrze to nie tylko kolory, ale
równie¿ materia³y, z którymi je zesta-
wiamy. Ciemne drewno egzotyczne
w towarzystwie czerwieni jest bardzo
eleganckie. Nowoczesna mieszanka to
intensywne kolory po³¹czone z me-
talem, szk³em lub plastikiem. Nato-
miast barwy ziemi, czyli be¿e i br¹zy,
znakomicie wygl¹daj¹ w po³¹czeniu
z drewnem, lnem lub tektur¹, tworz¹c
wnêtrza ekologiczne. Wybieraj¹c
kolory do naszego salonu, trzeba wiêc
pamiêtaæ, ¿e powinny one wspó³graæ
z kolorami znajduj¹cego siê w nim
wyposa¿enia.
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● 1 Jasne kolory pomog¹ stworzyæ

ciekawe wnêtrze (fot. TBD, Tikkurila)

● 2 Jednostajnoœæ szarej œciany

prze³amuje wnêka w jaskrawym ¿ó³tym

kolorze, z któr¹ znakomicie wspó³graj¹

meble w takim samym odcieniu

(fot. Fox Decorator)
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Dziêki oddzia³ywaniu kolorów mo¿emy wizualnie korygowaæ pomieszczenie.
Warto pamiêtaæ tutaj o kilku zasadach:

• Kolory zimne nadaj¹ wnêtrzu wra¿enie przestronnoœci, natomiast ciep³e barwy – zmniejszaj¹ je optycznie.

• Maluj¹c dwie przeciwleg³e œciany na ten sam kolor, mo¿emy je optycznie przybli¿yæ (ciemne kolory) lub oddaliæ
(jasne kolory), czyli w ten sposób wyd³u¿yæ lub skróciæ pomieszczenie.

• Zastosowanie na œcianie, znajduj¹cej siê naprzeciw wejœcia, ciemnego koloru sprawi, ¿e pomieszczenie bêdzie
wydawa³o siê krótsze.

• Niskie wnêtrza podwy¿szymy maluj¹c sufit na jasny kolor. Odwrotnie bêdzie, gdy w zbyt wysokim wnêtrzu sufit
pomalujemy ciemniejsz¹ farb¹ ni¿ œciany.

• Pionowe pasy na œcianach podwy¿szaj¹ pomieszczenie, a poziome sprawiaj¹, ¿e wydaje siê ono ni¿sze.
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