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Wertując szereg polskich i za-
granicznych magazynów oraz 
sugerując się wytycznymi tych, 
którzy posiadają na temat wy-
stroju wnętrz ogromną wiedzę, 
można wysnuć następujące 
wnioski. 

Kolor
Kolorem top jest Radient Or-
chid, od dłuższego czasu su-
gerowany przez firmę Pantone 
oraz Breath of Fresh Air marki 
Benjamin Moore. W tym se-
zonie na szczególną uwagę 
zasługują wszystkie odcienie 
nieba, od delikatnych błękitów 
poprzez chabrowy po nasycony 
granatowy, z uwzględnieniem 
niebieskich szarości. Inten-
sywny żółty również znalazł się 
w czołówce, co sugeruje nam 
choćby Ikea. 

Nie bójmy się soczystych ko-
lorów. Fuksja, kobalt, żółty 
doskonale wyglądają w połą-
czeniu z czystą bielą, najlepiej 
ułożone w geometryczny wzór. 
Taki delikatny akcent w bia-
łym wnętrzu np. kuchni, spra-
wia wrażenie ferii barw. Nie 
malujmy wszystkich ścian na 
aktualnie modne odcienie. W 
tej kolorowej zabawie, raczej 
chodzi o grę dodatkami. Do tej 
gry wchodzą również ciemne 
ściany i ciemne meble. Swoisty 
sposób na wniesienie drama-

tu do przestrzeni. Warto wy-
próbować intensywny odcień 
szarości, granatu lub nawet 
czerni. Takie tła umożliwiają 
wyeksponowanie jasnych ko-
lorów i są doskonałą bazą dla 
wszystkich akcentów metalicz-
nych. Obawiacie się, że wygląd 
będzie zbyt ponury? Spróbujcie 
wprowadzić lakierowany lub 
błyszczący mebel. Doskonale 
odbije światło. Oczywiście po-
nadczasowa klasyka, mowa o 
czerni i bieli, nigdy nie wycho-
dzi z mody. Jest zawsze modna 
i elegancka. Jednak dla tych co 
nie lubią tak zdecydowanych 
i konkretnych aranżacji, desi-
gnerzy proponują zastąpienie 
czerni antracytem, granatem 
lub kolorem gorzkiej czekolady. 

Naturalne materiały

Co jeszcze jest modne? Do-
bre rzemiosło, unikalne wzo-
ry i struktury oraz powrót do 
natury. Skóry, futra, len czy 
perkal. Odnawiamy, tworzymy, 
dodajemy charakteru i perso-
nalizujemy. Indywidualizujemy 
przestrzeń i czynimy ją bardziej 
osobistą. Wszystko, co natu-
ralne łączymy z efektownymi 
akcentami, nadając nieformal-
ny, bezpretensjonalny wygląd. 
Kombinacja surowego drewna 
i polerowanego kamienia w po-
łączeniu z metalem w kolorze 
złotym, brązowym lub srebr-
nym zapewnia piękne zesta-
wienie materiałów. W ten trend 
świetnie wpisuje się użycie 
takich materiałów jak surowe, 
nieociosane drewno, korzenie, 
gałęzie wyrzucone przez mo-
rze, agat, onyks, malachit. 
Jasne odcienie drewna zyskują 
w tym roku na popularności. 
Mają zdolność natychmiasto-
wego rozjaśniania wnętrza. Do-
brze wyglądają we wszystkich 

wnętrzach, zarówno w stylu 
skandynawskim, jak i kalifor-
nijskim. Jasne podłogi szcze-
gólnie polecane są do wnętrz 
małych  i tych z niewielką ilo-
ścią światła. Jasny odcień plus 
ciekawe usłojenie będzie pięk-
ną ozdobą każdego wnętrza. 

W ostatnim czasie, ważną czę-
ścią naszej kultury stała się 
myśl o trwałości. Stopniowo 
odchodzimy od chwilowych 
rozwiązań, mebli kupowanych 
bezmyślnie na dwa, trzy lata. 
Chętnie poszukujemy przed-
miotów, które mają duszę. 
Mogą nosić na sobie znamię 
czasu , ale to stanowi całe ich 
piękno. Przeważnie są to bar-
dzo stare meble, bądź stylizo-
wane, jednak wykonane dosko-
nałą techniką, niejednokrotnie 
z litego drewna. Ponadczasowe 
i zawsze piękne. Odnawianie, 
restaurowanie, tapicerowanie 
to jak nadawanie im drugiego, 
trzeciego życia. Ktoś zarzuci, że 
to nie nowoczesne, ale tu zno-
wu mowa o pewnym elemencie, 
takim małym akcencie, który 
doda smaku całej stylizacji. 

Modne są nie tylko ręcznie 
wykonane, doskonałej jakości 
meble, ale również dzianiny, 
hafty, serwety szydełkowane, 
poszewki robione na drutach, 
wszelkie rękodzieło. 

Kwiaty i egzotyka
Kwiaty kwitną we wnętrzach, 
zarówno tkaniny, dywany jak i 
tapety. Same kwiaty też, najle-
piej żywe w doniczkach i cięte. 
Można iść śmiało w kwiatowe 
nadruki w dużej skali. Powraca 
perkal, bawełna o płóciennym 

splocie w kwiecistym wzorze. 
Możemy zamienić te tkaniny w 
tradycyjne kwiaty na graficz-
ne wzory dla bardziej nowo-
czesnego wyrazu. Ale ma być 
efektownie. Tropiki również 
wkraczają na salony. Czy to 
na poduszce, czy to na ścianie 

albo na talerzu. Będzie orygi-
nalnie i zabawnie. 
Wybieramy dodatki w energe-
tyzujących kolorach. 

Geometryczne wzory
Abstrakcyjna linia, zygzaki, 
romby czy wielokąty przycią-
gają wzrok, dają wrażenie głę-
bi i ruchu. Stosujemy je jako 
element ożywiający spokojną 
aranżację. Pamiętajmy, że w 
nadmiarze mogą okazać się 
bardzo męczące.

Metal
Mosiądz i złoto przyniesie na-
tychmiastowe ciepło, urok i 
elegancję przestrzeni. Jeżeli nie 
czujecie ciepłych barw lub jeśli 

nie pasują do naszego wnętrza, 
chrom i nikiel nadal będą wy-
glądać elegancko i dostojnie. 
Miks metalów, złota i srebra 
jest jak najbardziej na czasie. 
Kiedyś uważano, że łączenie 
we wnętrzu różnych metali jest 
niewłaściwe. Jednak to ule-
gło zmianie. Mieszanie metali 
to świetny sposób na dodanie 
wnętrzu charakteru poprzez 
właściwe ustawienie. To tak 
jak umieszczenie przy stole 
różnych krzeseł, tworzy głębię 
przestrzeni i nadaje warstwo-
wy wygląd. To sprawia wraże-
nie dodawania poszczególnych 
elementów w czasie. Na zasa-
dzie stopniowego urządzania, 
które nabiera charakteru z po-
jawieniem się każdego kolejne-
go przedmiotu. 

Męska kreacja
Często spotykamy się z okre-
śleniem kobiece wnętrze. Na 
podstawie kolorów i dodatków 
bez problemu je zidentyfiku-
jemy. Jednak te z prawdziwą 
klasą i które przeszły do historii 
wnętrzarstwa to te typowo mę-
skie. Od tego sezonu nie tylko 
dla mężczyzn. Moda męska ma 
wielki wpływ na wnętrza. Tka-
niny i wzory są inspirowane 
odzieżą męską. Pledy i koce w 
jodełkę oraz prążki. Futro i skó-
ra w obiciu lub jako poszewki 
poduszek. Ciemne odcienie 
drewna dodają klasy, a w po-

łączeniu z odcieniami nawłoci, 
turkusu, szmaragdu, granatu 
czy też spalonej pomarańczy 
wyglądają wprost fantastycz-
nie. Do tego akcenty mosiądzu, 
spatynowanej miedzi, chromu, 
niklu, pikowania, to już kwinte-
sencja angielskiego gabinetu. 
Tylko dodać zapach dębowej 
beczki, whisky i unoszącego się 
lekko dymu cygara. 

Biżuteria domu
Cała kreacja przestrzeni byłaby 
niedokończona, gdyby nie jej 
ozdoby. Mowa tu o lampach i 
żyrandolach. Podobnie jak bi-
żuteria dodaje elegancji i sma-
ku. Może być to jedyny akcent 
zdobiący we wnętrzu, ale okaże 
się swoistą wisienką na torcie. 
Modne są i kryształy, i metalo-
we  oraz drewniane konstruk-
cje. Wszystko zależy od otocze-
nia. Jedna zasada: efekt ma być 
imponujący. Lampy mają nie 
tylko pięknie świecić, ale też 
dobrze wyglądać. Coraz czę-
ściej pojawia się we wnętrzach 
sztukateria jako element deko-
racyjny. Geometryczny charak-
ter z wzorami tradycyjnymi lub 
nowoczesnymi. Najmodniejsza 
ta w rozmiarze XL. 

Codzienny luksus
Coraz więcej osób chce na co 
dzień otaczać się luksusem. 
Nawet czas spędzony w domu 
ma być tym spędzonym w oto-

czeniu pięknych przedmiotów, 
wyrafinowanych dodatków. 
Subtelny połysk, różnorod-
ność tekstur, dobrej jakości 
materiały, doskonałe wykona-
nie, wszystko to składa się na 
klasykę dobrego stylu. Także 
urządzając kolejne pomiesz-
czenia w modnych akurat do-
datkach, kolorach. pamiętajmy 
o umiarze. Najistotniejsza jest 
baza, która powinna stanowić 
kanon wystroju wnętrz i do niej 
dodajemy to, co modne i nam 
się podoba. Działamy w myśl 
zasady, że modne jest to, co 
najszybciej z mody wychodzi. 
Jeżeli któryś z trendów jest Ci 
szczególnie bliski, ale nie jesteś 
pewien jak zastosować go w 
swoim domu, umów się na kon-
sultacje do dekoratora wnętrz.

TRENDY W ARANŻACJI WNĘTRZ

Na pytanie: „co jest modne?”, chyba nikogo nie zdziwię jak stwierdzę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na 
przysłowiowej fali jest tak wiele motywów, a w połączeniu z zawsze obowiązującą klasyką, nasz krąg topowych pe-
rełek się powiększa. To tak jak z ciuchami, modne są i wzory geometryczne, i kwiatowe i kolor, i jego brak, szerokie 
i dopasowane. Właściwie to, co na wybiegu to i we wnętrzu naszego domu. Ale, żeby w tej ilości informacji odnaleźć 
kwintesencję tematu, postaram się to usystematyzować. 
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Anna Chorosińska 
tel. 606 624 575
Anna Winecka 
tel. 604 901 350

[ SMAKI ŻYCIA ] [ SMAKI ŻYCIA ]


