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d o m o w y  t e a t r  c i e n i
malowane

K r y s t y n a  S t a n k i e w i c zœwiat³em

Œwiat³o jest bardzo istotnym czynnikiem
kszta³towania przestrzeni.  Kreuje nastrój,
aran¿uje przestrzeñ domu, umo¿liwia
codzienne funkcjonowanie. Po prostu
jest niezast¹pione.
To przede wszystkim oœwietlenie sprawia,
¿e w jednym pomieszczeniu czujemy siê
Ÿle, a w innym tak dobrze, ¿e nie mamy
ochoty wychodziæ...

fot. Estima

Œwiat³o jest jednym z najintensywniej
odbieranych bodŸców zewnêtrznych.
Dziêki niemu mo¿emy postrzegaæ
przedmioty i barwy. Daje poczucie
bezpieczeñstwa i zapewnia komfort
pracy. Wp³ywa te¿ na nasze samo-
poczucie – brak odpowiedniej iloœci
œwiat³a sprawia, ¿e czujemy siê
przygnêbieni i brakuje nam energii do
dzia³ania. Dlatego tak istotne jest pra-
wid³owe oœwietlenie wnêtrz. Dotyczy
to zarówno œwiat³a dziennego, jak
i sztucznego.
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Œwiat³o dzienne daj¹ nam przede
wszystkim okna – im wiêksze, tym le-
piej. Optymalne warunki oœwietlenia
przez ca³y dzieñ zapewnia strona
po³udniowa. Okna usytuowane od
zachodu wprowadzaj¹ do wnêtrza tak¿e
du¿o œwiat³a, ale w upalne dni trzeba je
zas³aniaæ. Skierowane na wschód daj¹
sporo œwiat³a, ale tylko w godzinach
przedpo³udniowych. Œwiat³o wnikaj¹-
ce od po³udnia, zachodu i wschodu
tworzy we wnêtrzach ostre kontrasty.
Najmniej mêczy wzrok œwiat³o z okien
pó³nocnych – jest najbardziej równo-
mierne (mniej jest ciemnych miejsc
i oœwietlonych kontrastowo powierz-
chni). 
Nieco inne warunki oœwietlenia panuj¹
na poddaszach. Specjaliœci twierdz¹,
¿e okna po³aciowe mog¹ dawaæ nawet
o 40 % œwiat³a wiêcej ni¿ pionowe o tej
samej powierzchni. K¹t padania
promieni jest tu bowiem inny, przy
czym zale¿y on nie tylko od pory dnia
i roku, ale tak¿e od k¹ta nachylenia
dachu. Im jest on mniejszy, tym mniej
œwiat³a wpada do wnêtrza. 
Na poddaszu lepiej zaplanowaæ kilka
ma³ych okien  w ró¿nych miejscach,
ni¿ jedno du¿e o tej samej powierzchni
szyb. 
Strumieñ œwiat³a, przedostaj¹cy siê
przez okno, odwzorowuje jego kszta³t
na œcianach, pod³odze, meblach... Ten
œwietlny obraz wêdruje wraz ze
s³oñcem. Znaj¹c drogê jego wêdrówki,
warto tak zakomponowaæ wnêtrze, aby
znalaz³y siê na niej elementy wzboga-
caj¹ce plastykê tego obrazu. Mog¹ to

byæ np. roœliny o ciekawym kszta³cie
liœci, które rzucaj¹ interesuj¹ce cienie,
wazony czy wysokie misy z kolo-
rowego szk³a – przenikaj¹ce przez nie
œwiat³o przeniesie ich barwê w g³¹b
pomieszczenia.
Przez odpowiedni dobór kolorów
dzia³anie œwiat³a s³onecznego mo¿na
wzmocniæ lub os³abiæ, a tak¿e optycz-
nie korygowaæ przestrzeñ.
Niewielkie pomieszczenie z ma³ymi
oknami bêdzie wydawa³o siê wiêksze,
jeœli rozjaœnimy je kolorami jasnymi,
pastelowymi, odbijaj¹cymi œwiat³o. Na-
gromadzenie zaœ ciemnych przed-
miotów w widnym wnêtrzu spowoduje,
¿e bêdzie sprawia³o ono wra¿enie
mniejszego.
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● 1 Wnêtrze malowane œwiat³em – naturalnym,

sztucznym i blaskiem ognia (fot. Velux)

● 2 Ciekawa rzeŸba wyeksponowana w dobrze

doœwietlonym wykuszu

(Galeria Ruffles, fot. Mariola Wo³kowicz) 

● 3 Domowy teatr cieni (fot. D. Chrz¹szcz)

W PROMIENIACH
S£OÑCA
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Œwiat³o sztuczne daje wiêksze
mo¿liwoœci kszta³towania przestrzeni
ni¿ dzienne. Ponadto mo¿na je dowol-
nie modyfikowaæ. Odpowiednio zapro-
jektowane, pozwala w zale¿noœci od
potrzeby i nastroju chwili kszta³towaæ
przestrzenie domu, wyodrêbniaæ je lub
³¹czyæ, tworzyæ k¹ciki do pracy,
wypoczynku czy zabawy. Aby spe³ni³o
to zadanie, niezbêdne jest w³aœciwe
rozmieszczenie punktów œwietlnych
oraz staranny ich dobór. O tym decydu-
je funkcja pomieszczenia, jego wiel-
koœæ, proporcje i wyposa¿enie. Osta-
teczny efekt zale¿y od tego, w jaki
sposób œwiat³o rozk³ada siê w po-
mieszczeniu i jak jest kierowane. To ono
bowiem sprawi, ¿e nasz wzrok bêdzie
koncentrowa³ siê na detalach i naj-
ciekawiej zaaran¿owanych dekora-
cjach. Jeœli zaœ œwiat³o wyodrêbni jakiœ
wybrany fragment wnêtrza, miejsce to
bêdzie nas zachêca³o do tego, aby
znaleŸæ siê w jasnym krêgu lampy.
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I STA£A SIÊ
JASNOŒÆ

4

Aran¿acja oœwietlenia ró¿nych pomieszczeñ

� £azienka: 1 – oœwietle-
nie ogólne (plafoniera),
2 – reflektorek halogenowy
oœwietlaj¹cy lustro,
3 – listwa z halogenami nad
wann¹.

�

Kuchnia: 1 – reflektorki
halogenowe oœwietlaj¹ce
wisz¹ce szafki, 2 – lampa

wisz¹ca nad sto³em,
3 – œwietlówki oœwietlaj¹ce

blat roboczy.

�

Sypialnia: 1 – halogeny
wbudowane w sufit oœwiet-

laj¹ce wnêtrze szafy, 2 –
lampy stoj¹ce, 3 – reflektor-
ki halogenowe, 4 – haloge-
ny wbudowane w pod³ogê.

� Pokój dzienny: 1 – listwa
z halogenami do oœwietlenia
ogólnego, 2 – lampa wisz¹ca
oœwietlaj¹ca ma³y stolik,
3 – lampa stoj¹ca, 4 – lampa
stoj¹ca z regulowanym
k¹tem nachylenia.
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Dziêki coraz bogatszej ofercie rynku
mo¿liwoœci kreowania przestrzeni
œwiat³em sztucznym s¹ niemal nieogra-
niczone. Wspó³czesne rozwi¹zania po-
zwalaj¹ na tworzenie nastrojów i efek-
tów wizualnych, które jeszcze nie tak
dawno kojarzy³y nam siê tylko z te-
atrem czy kinem. 
Specjaliœci od projektowania oœwietle-
nia twierdz¹, ¿e dobre œwiat³o to takie,
które dochodzi tam, gdzie trzeba,
eksponuj¹c konkretne miejsca. Mo¿e-
my to osi¹gn¹æ stosuj¹c w domu trzy
rodzaje oœwietlenia, przy czym ka¿de
z nich s³u¿y innym celom.
Oœwietlenie ogólne s³u¿y przede
wszystkim orientacji w po³o¿eniu mebli

�
�
�
�
�
�

W ZACZAROWANYM
KRÊGU

5

6

● 4 Jednorodnoœæ stylistyczna opraw

porz¹dkuje wnêtrze (fot. Markslojd)

● 5 Du¿a iloœæ lamp pozwala zmieniaæ,

w zale¿noœci od potrzeb, nastrój pokoju

(fot. Markslojd)

● 6 W tym wnêtrzu wykorzystano lampy

o ró¿nej funkcji i stylistyce (fot. IKEA)
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i przedmiotów, i  powinno oœwietlaæ
ca³e wnêtrze. Taki efekt dadz¹ lampy
wisz¹ce lub wpuszczane w sufit.
Tradycyjne ¿yrandole, plafoniery lub
systemy nowoczesnych halogenów
umieszcza siê zwykle w jego central-
nym punkcie, przy czym wa¿ne jest,
aby emitowa³y œwiat³o rozproszone we
wszystkich kierunkach. Lampy wpusz-
czane w sufit mo¿na rozmieszczaæ
i zestawiaæ dowolnie. S¹ to ma³e
reflektorki, które montuje siê w sufitach
z p³yt gipsowo-kartonowych, które
najlepiej siê sprawdzaj¹ w holach,
³azienkach i kuchniach.

Ze wzglêdu na funkcjê oœwietlenia ogól-
nego, wa¿ne jest, aby mo¿na by³o je
w³¹czaæ tu¿  przy drzwiach. Oœwietlenie
ogólne zwykle bywa najbardziej eksplo-
atowane, dlatego warto wybraæ Ÿród³a
œwiat³a o niskim zu¿yciu energii.
Oœwietlenie miejscowe. Daje od-
powiednie œwiat³o w miejscach, w któ-
rych wykonujemy jakieœ czynnoœci:
pracujemy, jemy posi³ki lub czytamy.
Powinno byæ jaœniejsze od ogólnego
i odpowiadaæ potrzebom, wynikaj¹cym
z charakteru wykonywanych czynnoœci.
Oœwietlenie dekoracyjne. Dziêki nie-
mu mo¿na tworzyæ nastrój i dzieliæ lub

akcentowaæ wybrane fragmenty wnê-
trza: wnêki, kolumny b¹dŸ schody.
Mo¿na te¿ wydobywaæ z pó³mroku
atrakcyjne detale lub podkreœlaæ barwy
i faktury materia³ów. Do tego celu wyko-
rzystuje siê œwiat³o o barwach ch³od-
nych lub ciep³ych, zale¿nie od efektu,
jaki chcemy uzyskaæ. Mog¹ to byæ  ma³e
lampki, swobodnie rozsiane w prze-
strzeni lub uporz¹dkowane wed³ug
jakiegoœ klucza. Subtelnoœæ i elegancjê
osi¹gniemy, stosuj¹c niskonapiêciowe
¿arówki halogenowe – tzw. kapsu³ki,
halogenowe systemy liniowe oraz reflek-
torki o regulowanym k¹cie i natê¿eniu
œwiat³a. Du¿e mo¿liwoœci dekoracyjne
stwarzaj¹ te¿ kolorowe Ÿród³a œwiat³a –
np. ¿arówki typu Softone (do oœwietle-
nia dekoracyjnego dobiera siê ¿arówki
o nasyconych barwach). 
Planuj¹c oœwietlenie dekoracyjne warto
precyzyjnie ustaliæ kierunek jego pada-
nia, aby unikn¹æ niekorzystnych odbiæ.
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Odpowiednio re¿yseruj¹c nasz do-
mowy teatr œwiat³a, niewielkim kosz-
tem mo¿emy stworzyæ nastrojowe
i niepowtarzalne wnêtrze. Wszystko
zale¿y od naszej inwencji oraz pomy-
s³owoœci. 

Trudno wskazaæ ¿elazne zasady, rz¹-
dz¹ce projektowaniem oœwietlenia. Nie
bójmy siê jednak siêgaæ po rozwi¹-
zania nowatorskie, wnosz¹ce do
wnêtrz odrobinê fantazji. W³aœciwoœci
plastyczne œwiat³a doskonale siê do
tego nadaj¹. Próbujmy dekoracyjnie

Warto wiedzieæ
• Natê¿enie œwiat³a mo¿na regu-
lowaæ za pomoc¹ w³¹czników z tzw.
œciemniaczami. Po ich zainstalowa-
niu tê sam¹ lampê mo¿na raz ustawiæ
na intensywne œwiecenie, a innym
razem – na nastrojowy pó³mrok.
Œciemniacze nie nadaj¹ siê jednak
do lamp z ¿arówkami niskonapiê-
ciowymi. 
• Lampy z metalowymi kloszami daj¹
lepsze œwiat³o, jeœli od wewn¹trz
pomalowane s¹ bia³¹ lub - jeszcze
lepiej - srebrn¹ farb¹.

SPECJALNOŒÆ
– EFEKTY SPECJALNE

11

10

● 7 Nastrój pomieszczenia uzyskano

dziêki odpowiedniej aran¿acji œwiat³a

(fot. Milantex)

● 8 Stylowa lampa witra¿owa mo¿e

wzbogaciæ ka¿de wnêtrze – na zdjêciu

kopia lampy Tiffany`iego „Maki”

(fot. Tiffany Style Lamps Studio)

● 9 Klimaty etniczne (Galeria Ruffles,

fot. Mariola Wo³kowicz)

● 10 Lampy stoj¹ce zapewniaj¹ w sypial-

ni przyjazne, rozproszone œwiat³o,

a ma³e reflektorki s³u¿¹ do czytania

(fot. Markslojd)

● 11 Dwufunkcyjna lampa stoj¹ca –

mocny strumieñ œwiat³a skierowany jest

na sufit, a s³abszy w stronê fotela

(fot. Markslojd)
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zestawiaæ ze sob¹ ró¿ne rodzaje
oœwietlenia, zaskakiwaæ niespodzie-
wanymi efektami, wydobywaj¹c z cie-
nia fragmenty godne zaakcentowania
lub „gasz¹c” mniej ciekawe.
Nie zawsze pomieszczenia umeblowane
antykami musz¹ oœwietlaæ tylko stylowe
lampy. Interesuj¹ce efekty dekoracyjne
uzyskamy instaluj¹c w nich nowoczesne
lampy o prostych kszta³tach. I odwrot-
nie, jedna stylowa lampa mo¿e wpro-
wadziæ trochê ciep³a do nowoczesnych,
ch³odnych wnêtrz. Stanie siê ono bar-
dziej przytulne, jeœli zastosujemy lampy
emituj¹ce ciep³e œwiat³o i oœwietlimy naj-
ciekawsze fragmenty b¹dŸ detale.
Inaczej ostre kontrasty œwiat³a i cienia,
nieprzyjazne dla oka zniechêc¹ do
d³u¿szego przebywania w nim.

Odpowiednio rozmieszczaj¹c punkty
œwietlne mo¿na optycznie korygowaæ
niekorzystne proporcje pomieszczeñ.
Zbyt wysoki sufit bêdzie wydawa³ siê
ni¿szy, jeœli oddalimy od niego œwiat³o – lampê sufitow¹ powiesimy na d³ugim

sznurze, strumieñ œwiat³a lamp pod-
³ogowych skierujemy w dó³, a oœwietle-
nie œcienne zamotujemy mo¿liwie nis-
ko. Natomiast, aby optycznie pod-
wy¿szyæ wnêtrze, nale¿y skierowaæ
œwiat³o do góry, na sufit. Mog¹ to byæ
lampy ukryte za umieszczon¹ doœæ
wysoko na œcianie listw¹ lub lampy
pod³ogowe emituj¹ce œwiat³o do góry.
Niewielkie pomieszczenie bêdzie
sprawia³o wra¿enie wiêkszego, jeœli
mocniej oœwietlimy dwie przeciwleg³e
jego œciany. Podobny efekt uzyskamy
akcentuj¹c œwiat³em poszczególne ele-
menty wystroju, umieszczone w ró¿-
nych miejscach. Mo¿emy te¿ dodat-
kowo wykorzystaæ odbicia œwiat³a
w lustrach, szklanych pó³kach itp.
W podobny sposób mo¿na te¿ „posze-
rzyæ” w¹skie wnêtrze. Wystarczy inten-
sywniej oœwietliæ d³u¿sze jego œciany –
na przyk³ad ukrytymi w œcianie reflek-
torkami.
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● 12 Lampy o oryginalnym, nowoczes-

nym wzornictwie podkreœlaj¹ charakter

wnêtrza (fot. Milantex)

● 13 W³aœciwe oœwietlenie sprzyja dobre-

mu samopoczuciu (fot. Osram)

● 14 Lampy plecione o¿ywiaj¹ wnêtrze

ciekawymi efektami œwietlnymi

(Galeria Ruffles, fot. Mariola Wo³kowicz)

Warto wiedzieæ
• Œwiat³o sztuczne zmienia kolo-
rystykê pomieszczeñ. Wiêcej
œwiat³a poch³aniaj¹ ciemne œciany,
zas³ony, wyk³adziny i meble ni¿
jasne. Kolory granatowy, ciemno-
br¹zowy i ciemnozielony odbijaj¹
tylko 5-10% promieni œwietlnych,
a bia³y, jasnopopielaty i kremowy -
70-80%.
• Powierzchnie g³adkie i lœni¹ce
(metal, porcelana, szk³o) odbijaj¹
œwiat³o, dziêki czemu wydaj¹ siê
jaœniejsze. Powierzchnie o zdecy-
dowanej fakturze (drewno, we³na,
nieglazurowana ceramika) poch³a-
niaj¹ œwiat³o, przez co ich kolory
wydaj¹ siê ciemniejsze.
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