
Kreatywna zabawa kolorami

Zwykło się mawiać, że w pomieszczeniach,
w których spędzamy aktywnie czas z
rodziną czy znajomymi, najlepiej używać
kolorystyki, mającej działanie pobudzające,
np. pomarańczy czy różnorodnych odcieni
koloru żółtego. Zaś we wnętrzach
przeznaczonych do wypoczynku i relaksu –
głównie barw wyciszających emocje, np.
błękitów bądź zieleni. Z szerokiej palety
kolorów, przy aranżacji domu lub
mieszkania sami możemy jednak
swobodnie wybierać te, które najlepiej
odpowiadają naszym upodobaniom.
Kreatywną zabawę kolorami czas zacząć!

Kolor to nie tylko zjawisko optyczne, definiowane jako wrażenie wywołane przez światło padające na
oko ludzkie, lecz przede wszystkim zestaw skojarzeń z nim związanych. Nie od dziś wiadomo
przecież, że określona kolorystyka stymuluje mózg na różne sposoby, wpływając tym samym na
nasze samopoczucie czy też reakcje. Podczas urządzania wnętrz domu lub mieszkania, nierzadko
intuicyjnie, stawiamy więc na te barwy, które dobrze odzwierciedlają to, co nam w duszy gra. Jaką
kolorystykę wybrać przy wiosennej aranżacji wnętrza?
  

 



 

  Apetyt na kolor 

Wiosna to czas zmian, także tych w domowym otoczeniu. Często decydujemy się wówczas na
odświeżenie wnętrza i wprowadzenie do niego nowych barw. Zanim jeszcze chwycimy za pędzel i
zaczniemy wybierać dodatki, warto najpierw przeanalizować, na jakie kolory mamy największy
„apetyt” i dobrać je w ciekawe kombinacje według własnych upodobań i wizji twórczych, zwracając
przy tym uwagę na ich znaczenie. Dla przykładu tonacja biała oznacza czystość i jasność, ale w
nadmiarze powoduje, że dane pomieszczenie wydaje się mało przytulne, wręcz nieco zbyt sterylne w
odbiorze. Z kolei czerń symbolizuje elegancję i dostojność, jednak gdy dominuje może wprowadzić
do wnętrza przygnębienie i smutek. Za pomocą czerwieni, kojarzonej z uczuciem miłości, skutecznie
„ocieplimy” natomiast mieszkalną przestrzeń, lecz zbyt intensywna może zdecydowanie przyćmić
całą kompozycję. Podświadomie odczuwamy też, że barwa niebieska uspokaja, fioletowa sprzyja
medytacji, a zielona wzmacnia poczucie równowagi i harmonii. Na jakie połączenia kolorystyczne
warto zatem postawić?
 



Moc barw do wyboru

 

Ciemna zieleń wygląda niesamowicie zestawiona ze złotem, róż z granatem bądź odcieniami koloru
żółtego, turkus z limonką czy szarość z musztardą. Ciekawych inspiracji mogą dostarczą nam nie
tylko różnorodne zdjęcia, obrazy i grafiki, lecz również natura. Warto podkreślić, że absolutnym
hitem są ostatnimi czasy aranżacje wykorzystujące ciemną paletę barw, choć jest to raczej
propozycja dla odważnych. W tak urządzonych wnętrzach pojawiają się akcenty, które rozświetlają
przestrzeń – dość często są to kwiatowe dekory w rozmiarze maxi, a także metaliczne dodatki. Jeśli
mamy talent malarski, warto spróbować wymalować takie roślinne motywy na ścianie samemu.
Zadanie ułatwi z pewnością użycie szablonu. Inną ciekawą opcją „na skróty” jest wykorzystanie
wzorzystej tapety. Błyszczące dekoracje i dodatki można wykonać także metodą DIY.
 

 

Dla jednych przy urządzaniu mieszkania ciekawym rozwiązaniem będą monochromatyczne



kompozycje, bazujące na różnych odcieniach wybranego koloru, zabawa fakturą, a dla innych
kontrastowe zestawienia, które pozwalają czerpać radość z kreatywnego łączenia barw. Czarna
komoda i sofa z aksamitu w odcieniu butelkowej zieleni, a może ściany wymalowane na szaro
połączone z drewnianymi dodatkami? Aktualne trendy dają nam całą gamę pomysłów na to, jak
urozmaicić wygląd wnętrza, odchodząc jednocześnie od utartych schematów. Ciekawym patentem,
aby zachować harmonię przestrzeni, pomimo zastosowania eksperymentów aranżacyjnych, jest
wykorzystanie tych samych odcieni farb, którymi malowaliśmy ściany, do ozdabiania dodatków, np.
niebanalnych w formie świeczników wykonanych z drewna, ram na obrazy czy innych tego typu
bibelotów.

Aranżacja trwała i elastyczna

Zastanawialiśmy się, czerpaliśmy inspiracje garściami ze wszystkich możliwych stron,
zaangażowaliśmy całe pokłady naszej kreatywności i.. pomysł na kompozycję wnętrza gotowy! Teraz
czas zabrać się za jego realizację i dobór rozwiązań, dzięki którym spełnimy naszą wizję. Bazę dla
wszystkich aranżacji stanowi kolorystyka ścian. Dobrze więc, jeśli wybrana do ich pomalowania
farba łączy w sobie zarówno szeroką gamę kolorystyczną, jak i walory użytkowe, dzięki czemu
zachowamy estetykę wymalowanej powierzchni przez długi czas. Pamiętajmy bowiem, że nawet
najpiękniejsze mieszkanie to nie galeria sztuki i ściany narażone są na powstawanie różnorodnych
zabrudzeń. – Dużą swobodę twórczą daje nam zastosowanie plamoodpornej farby MAGNAT
CREATIVE. Jej paleta zawiera 56 gotowych kolorów, od różnorodnych odcieni szarości, po nasycone,
mocne czerwienie i żółcienie. Farba łączy w sobie odporność na płynne zabrudzenia (hydrofobowość)
oraz odporność na tłuszcze (oleofobowość), a jej głęboko matowe wykończenie podkreśla głębię
wybranego koloru. Dzięki temu, łatwo usuniemy ze ścian ewentualne zabrudzenia a niedoskonałości
podłoża zostaną optycznie zniwelowane – mówi Anna Szymaszek, Specjalista ds. PR Produktowego
FFiL Śnieżka SA.
 

Bardzo ciekawy efekt może przynieść połączenie w mieszkaniu subtelnej zieleni i mocniejszej
szarości, np. w kolorze „Nocny Szafir” farby MAGNAT CREATIVE. Ciemniejsze i bardziej delikatne
odcienie szarego można też zestawić na ścianach pokoju obok siebie, pamiętając przy tym o
zachowaniu jasnego sufitu, co sprawi, że przestrzeń będzie nowoczesna, a zarazem przestronna. Dla



tych, którzy chcą dodać wnętrzu mocnego akcentu, dobrym wyborem będzie zaś „Niepokorny
Turkus”, który również znajdziemy w palecie MAGNAT CREATIVE.

 

Nawet z pozoru zwyczajne pomieszczenia, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań, zyskają
ekscytujący wymiar. Nie istnieje przy tym przepis na aranżację idealną – dla każdego, w zależności
od kolorystycznych upodobań, pasować będą inne kompozycje. Zapoznanie się z różnorodnymi
inspiracjami pomoże nam jednak wybrać swój pomysł, uwolni kreatywność i wydobyć moc drzemiącą
w kolorach. Warto z nich korzystać z dużą dozą śmiałości, przesuwając delikatnie granice naszej
strefy komfortu i czyniąc użytek z wyobraźni. Z takich eksperymentów najprawdopodobniej
powstanie coś pięknego, ale jeśli nawet efekt końcowy nie spełni do końca oczekiwań – wystarczy
przemalować ściany, to przecież nic trudnego. Każda zmiana może być bowiem inspirująca. A z
pewnością przybliża nas do zdobycia wiedzy na temat tego, w jakim otoczeniu czujemy się najlepiej.
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