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Salon jest zwierciadâem naszego stylu
īycia. Tu krzyīujĆ siċ wszystkie drogi
i spotykajĆ potrzeby wszystkich
domowników. Ale takīe róīne
upodobania; wystrój salonu powinien
byý ich wypadkowĆ. Do tego
– poâĆczenie funkcji reprezentacyjnych
i rekreacyjnych... Postarajmy siċ,
by ten funkcjonalno-estetyczny
kalejdoskop poskromiâa przemyğlana
idea aranīacyjna; oddajmy salonowi
czĆstkċ swej osobowoğci.

alon to wizytówka wâağcicieli, ale równieī ich
codzienne ğrodowisko īycia. Dlatego zasâuguje
na to, by podczas urzĆdzania domu poğwiċciý mu
wiele troski i uwagi. Zanim odrzucimy projekt z powodu zbyt maâego czy nieforemnego pokoju dziennego,
zatrzymajmy siċ na chwilċ. Byý moīe przestrzeĕ da siċ
uratowaý poszerzajĆc drzwi, usuwajĆc lub dostawiajĆc
ğciankċ, zmieniajĆc usytuowanie i ksztaât okien...
Wiċkszoğý takich modyfikacji jest moīliwa w kaīdym
projekcie domu, a takīe – poza zmianami dotyczĆcymi
okien – w nowo budowanym mieszkaniu.
Czasem to, co razi na pierwszy rzut oka, okazuje siċ
walorem. Przykâadem mogĆ byý pokoje o nietypowym
planie: wydâuīone lub w ksztaâcie litery L czy T, które
zaskakujĆco âatwo zagospodarowaý dzielĆc na „strefy
tematyczne”. A te przecieī sĆ w salonie nieodzowne.
Nowoczesny pokój dzienny to wnċtrze wielofunkcyjne, zwâaszcza jeğli poâĆczymy go z jadalniĆ i kuchniĆ.
Zyskujemy wtedy rozlegâĆ przestrzeĕ i wiċcej wspólnych chwil. Aby uniknĆý chaosu, warto jednak funkcje
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Na platformie. Róīnica poziomów wprowadza do wnċtrza kameralnoğý

i róīnorodnoğý; górny demonstracyjnie eksponuje aranīacjċ, za to dolny – choý
wiċcej tu nad gâowĆ – staje siċ bardziej przytulny. Taki sposób podziaâu zmniejsza
wizualnie przestrzeĕ, dlatego polecamy go do naprawdċ duīych salonów
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Za przepierzeniem. Kominek poğrodku – ğwietny pomysâ na optyczne

skrócenie pokoju-tramwaju. Warto wykorzystaý szansċ, jakĆ daje centralny szyb
kominowy i zainstalowaý kominek otwarty na obie strony. Ğciana moīe byý wtedy
szersza – zachowamy przecieī kontakt wzrokowy „via palenisko”...
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Pod kloszem. Stóâ w czċğci jadalnianej to oczywistoğý, kaīdy go ma.

Oprawa moīe uczyniý jadalniċ miejscem niezwykâym. W roli gwiazd
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fot. Kler

– ogromne lampy
4

Za szkâem. W salonie tafla szkâa dobrze siċ kojarzy: z ogniem na kominku,

z interesujĆcym filmem, takīe – a moīe przede wszystkim – z widokiem
na ogród. Warto o tym pamiċtaý wybierajĆc miejsce dla kanapy; nic nie odprċīa
bardziej, niī widok wâasnego zielonego kawaâka ğwiata
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W galerii. Telewizory o pâaskich ekranach stworzyây nam zupeânie nowe

moīliwoğci. Nie muszĆ tkwiý w regale, niczym obraz w oâtarzu, ani teī
konkurowaý z kominkiem. MogĆ īyý wâasnym īyciem – „przyklejone”
w dowolnym miejscu ğciany, jak obrazy. Trzeba tylko w porċ zaplanowaý punkt
elektryczny
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fot. IKEA

fot. Brunner

oddzieliý. Moīemy zróī- 3
nicowaý poziomy w obrċbie jednego pomieszczenia,
zagraý kolorami, materiaâami
i ğwiatâem, albo teī zabawiý siċ
w reīyseriċ za pomocĆ niepeânych lub
aīurowych ğcianek, niskich murków, czy po prostu
wysokich atrakcyjnych mebli – stara dobra mebloğcianka ubraâa siċ w nowĆ szatċ;
meble tego typu schodzĆ dziğ z blatów wziċtych projektantów i znów sĆ na topie!
Strefy salonu powinny byý funkcjĆ naszych upodobaĕ. Zastanówmy siċ, gdzie
najbardziej lubimy rozmawiaý miċdzy sobĆ i z przyjacióâmi – przy jadalnianym stole,
„po szwedzku” przy kuchennym barku czy moīe przy stoliku kawowym na miċkkich
przepastnych kanapach? Ile czasu poğwiċcamy na telewizjċ, w jakich warunkach
lubimy czytaý i sâuchaý muzyki, jaki charakter majĆ nasze zabawy z dzieými.
Wreszcie, jak jadamy – czy „w biegu” pochâaniamy nieskomplikowane dania gotowe,
czy z upodobaniem celebrujemy posiâki, odnajdujĆc w nich okazjċ do zacieğniania
rodzinnej wiċzi...
Gdy salon nabierze juī formy przestrzennej, czas na treğý: meble, tkaniny, ozdoby.
A nade wszystko na nastrój i styl – to one wyznaczĆ wzorniczy kod dla pozostaâych
pomieszczeĕ.
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fot. Zibi

fot. Bose
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Wehikuï

czasu

fot. Finezja Studio

Staromodne klimaty ujmujĆ wielu z nas.
W aurze historii i tradycji czujemy siċ bezpiecznie, blisko korzeni. Nawet, jeğli antyki nie sĆ autentyczne, a na nostalgicznym
portrecie przodka schnie jeszcze farba.
ZaletĆ wspóâczesnych imitacji jest to, īe
rzadko udajĆ. Nie sĆ, jak to dawniej bywaâo, tandetnĆ podróbkĆ, ale wykonanymi
ze szlachetnych surowców sprzċtami, tkaninami czy ozdobami, których zadaniem
jest odwoâanie siċ do wybranej epoki,
wyczarowanie okreğlonego klimatu.
To prawda, nic nie zastĆpi oryginaâów.
Przedmioty z wâasnĆ historiĆ majĆ przecieī duszċ, nawet jeğli drzwiczki od kredensu trochċ siċ wypaczyây, kluczyk
dawno zaginĆâ, koronkowĆ firankċ nadjadây mole, a stary stóâ siċ nie rozkâada.
Jednak w domu prawdziwy genius loci
tworzĆ ludzie. Dlatego o nastroju w tradycyjnym wnċtrzu decydujĆ detale: lampy,
ğwieczniki, obrazy i zdjċcia, poduszki,
bukiety suszonych kwiatów, īywe roğliny... Taki salon wymaga
7
wiele troski i – co tu
kryý – nie sprzĆta
siċ sam. Ale
odwdziċcza
siċ atmosferĆ domowego ciepâa i harmonii.

fot. Decodore
6
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Paryski szyk. Wielkie

fot. Ğnieīka

ozdobne lustro nad komin-

9

krysztaâowy īyrandol to
klasyki stylu. Dywan,
tapicerowane meble
i zestaw miċkkich poduch

fot. Aranīer

kiem i nisko zwieszajĆcy siċ

pozwalajĆ poczuý siċ
swobodnie, po domowemu
7

-
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Siâa spokoju.

Tradycyjne wnċtrza lubiĆ harmonijne kompozycje. Jeğli wzory, to
raczej subtelne. Paleta kolorów: pastele
lub ciemniejsze, ale poâĆczone wyraĩnym

140

pokrewieĕstwem
9

Jak w oranīerii. Malowane na biaâo, finezyjnie giċte

2009

„druciaki” wprowadzajĆ ogrodowĆ lekkoğý. Rozâoīysta sofa
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i ciepây ton ğciennej lamperii upewniajĆ jednak – to przytulny
domowy zakĆtek relaksu
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Nowa

10

klasyka

Powidoki. W tym stylu dekoracje czċğciej

wystċpujĆ fragmentarycznie; wzory i desenie
traktowane sĆ podmiotowo – w roli obiektu, nie
tapicerkċ fotela i dwie kontrastujĆce ze sobĆ
ğciany. Kolory ciemne, nasycone. PoâĆczenia
– szlachetne i zmysâowe, jak gâċboki brĆz
posadzki z przybrudzonym róīem indyjskim
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fot. Kronopol

tâa. Tu ornament īyrandola „odbity” jest przez
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Pyszny jak paw. Motyw pawiego pióra

– wyrazisty choý znaczony lekkĆ kreskĆ
na tle stonowanej klasycznej

fot. Finezja Studio

– budzi zachwyt i przyciĆga spojrzenia
11

aranīacji
12

Zâoto i szkâo – atrybuty nowo-

czesnej klasyki. Do tego bardzo
modna forma – niewielkie wypukâe
lusterko, zwane rybim lub wolim

fot. Decodore

okiem, osadzone w dekoracyjnej
promienistej ramie. W takich
zwierciadâach, wykonywanych metodĆ
dmuchanego szkâa, przeglĆdaây siċ juī
starorzymskie elegantki. Kosztowna
technologia uczyniâa je szczytem luksusu; taĕsze
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warianty wyrabiano z polerowanych metali.
Dziğ wracajĆ w peânej wzorniczej chwale
13

Blaski i cienie. Krysztaâowy īyrandol bâyszczy

najjağniej na ciemnym tle
14

fot. Modiss

To bardzo modny od kilku sezonów trend,
który – choý ma w sobie wiele dostojeĕstwa
– przeznaczony jest dla odwaīnych indywidualistów. Jego kanwċ budujĆ wprawdzie
prostota wzornictwa i szlachetne gatunkowo
materiaây, ale ten wzornik potrzebuje jako
uzupeânienia inwencji i wyobraĩni, by wnċtrze nie staâo siċ nudne. Salon w tym stylu
jest doskonaâĆ arenĆ ekspozycji oryginalnych i widowiskowych „okazów meblarskich”. Chċtnie adaptuje bogato zdobione
antyki czy designerskie klasyki nowoczesnego wzornictwa, ale – uwaga – raczej w pojedynczych egzemplarzach. W postaci przemyğlanych akcentów sprawdzĆ siċ teī zâoto,
krysztaâ, laka czy szkâo.
W nowoczeğnie klasycznych aranīacjach
kluczowĆ rolċ odgrywa ğwiatâo. Precyzyjnie
reīyserowane plany pozwalajĆ wyodrċbniý
strefy o odmiennych funkcjach, ale przede
wszystkim zabâysnĆý wybranym szczegóâom: unikalnemu meblowi, rzeĩbie w ğciennej niszy, lğniĆcym kandelabrom...
To styl tworzĆcy wymarzonĆ scenografiċ
dla dzieâ sztuki, zarówno dawnej, jak i wspóâczesnej. Takīe – dla fotografii artystycznej.
I nie chodzi tu koniecznie o oryginaây; profesjonalne kopie bċdĆ równie uprawnione,
o ile tylko zachwycĆ, zaciekawiĆ, zainspirujĆ
lub poruszĆ.

Kanon podstawowy. Wysokie historyczne wnċtrze,

stare sztukaterie i zdobienia, a do tego elegancja geometrycznych form nowoczesnych mebli. Komplet C240 z moīliwoğciĆ wyboru ruchomych oparý, regulowanych za pomocĆ
mechanicznych siâowników – indywidualny komfort zapewniony!

fot. Kler
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fot. Villeroy&Boch
fot. IKEA

fot. Tarkett

fot. Mebelplast
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SzeĂÊ

kontynentów

16

Ğwiat fascynuje nas tym silniej, im wiċcej podróīujemy, a podróīujemy duīo. Dlatego chċtnie wprowadzamy do naszych domów
egzotyczne klimaty. Moīna to robiý za pomocĆ naturalnych
materiaâów, animalistycznych wzorów, etnicznej gamy barw lub
przywiezionych z podróīy mebli, ozdób i pamiĆtek. To nurt nie
tyle najmodniejszy, ile wâağciwy naszym mobilnym czasom.
Czâowiek nowoczesny, „bywaây”, otwarty na inne kultury, lubi
mieý wokóâ siebie przedmioty i klimaty, które na co dzieĕ przypominajĆ o róīnorodnoğci i bogactwie ğwiata.

PlanujĆc wystrój salonu warto pomyğleý o miejscu prawdziwego
wypoczynku. Sofa ğwietne sprawdzi siċ podczas wizyty goğci,
zabawy z dzieými czy seansu kina domowego. Trudno jednak
znaleĩý takĆ, na której równie wygodnie jest leīeý, jak siedzieý.
A relaks z nogami na podâokietniku i zrolowanym kocem pod
gâowĆ nie da naprawdċ odpoczĆý naszym plecom.
Doskonaâym sposobem na regeneracjċ bez ujmy dla elegancji jest szezlong – najlepiej wyposaīony w nowinki technologiczne z dziedziny mechaniki i zaawansowanych tworzyw. Na
zdjċciu – leīanka 1NW z programu C250, w efektownym skórzanym obiciu. Wszyty na staâe zagâówek i wydâuīone siedzisko
pozwalajĆ w peâni siċ odprċīyý, a podâokietnik – do wyboru:
lewy lub prawy – uâatwia podnoszenie. Dziċki kóâkom zamontowanym do przednich nóīek szezlong dosuniemy âatwo do
kominka, stolika czy
biblioteczki. A latem
fot. Kler
– wyekspediujemy
na nasâoneczniony
taras.
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Na cudzym grzbiecie. Fuzja natury, mody rodem z paryskich wybiegów

i najnowszych trendów w meblarstwie – fotele i sofa Jolly z nowej kolekcji
Eva Minge for Livingroom. Projektantka wykorzystaâa skórċ o wzorze
pasków zebry w dwóch tonacjach oraz pokrycie Bycast z wytâoczonym
deseniem skóry aligatora, i oblekâa nimi obâe zmysâowe ksztaâty mebli
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Z dystansem. Humorystycznie

i ekologicznie. Zamiast skór zwierzċcych
i egzotycznego drewna – prċgowana
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wykâadzina i ğcienne trofea
z papieru. Cytaty i īarty
sĆ dziğ bardzo modne!
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Niech zakwitnĆ wiğnie.

Dla tych, co lubiĆ sushi:
paleta rozmytych pasteli,
wzory jak fale oceanu,
dywan z juty lub
z wâókna kokosowego
i subtelnie szkliwiona,

fot. Aranīer

Wielka
regeneracja

prosta ceramika.
Poduszki w tkaninach
z kolekcji Carnaby
angielskiej firmy Crowson
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