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z a b a w y  w  b a w i a l n i
na ssalonach

A n n a  Z a b o r s k awitamy

Tu praktycznie skupia siê ¿ycie ca³ej rodziny. Bawi¹ siê dzieci, ogl¹dana
jest telewizja, przyjmowani goœcie. Jednym s³owem, zwykle na jednej
powierzchni trzeba stworzyæ salon, jadalniê i bawialniê. 
Czy to trudne zadanie? Tak, je¿eli uœwiadomimy sobie, ¿e to miejsce
najbardziej reprezentacyjne – odzwierciedla nasz gust i – w pewnej
mierze – charakter. 
Nie, je¿eli przy aran¿acji wnêtrza bêd¹ wykorzystane podstawowe
zasady i kilka dobrych rad. Na przyk³ad takich jak nasze...

fot. Nolte
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Jedni lubi¹ nowoczesnoœæ i prostotê,
dla innych najmilsze jest bogactwo form
i kolorów. Dla obu grup wa¿ne jest jedno
– im wiêkszy mamy salon, tym ³atwiej
po³¹czyæ w nim wszystkie funkcje, jakie
powinien spe³niaæ. A jest ich niema³o.
Jest bowiem jednoczeœnie centrum
¿ycia rodzinnego i towarzyskiego, jadal-
ni¹, czasem pracowni¹. Dobrze wiêc,
jeœli salon nie jest bardzo du¿y, trochê
go rozepchn¹æ – otwieraj¹c, choæ czêœ-
ciowo, na kuchniê czy hol.

Je¿eli w naszym salonie, niezale¿nie od
tego, czy jest po³¹czony z kuchni¹, czy
nie, mamy spo¿ywaæ posi³ki, warto,
nawet w sposób symboliczny, wyodrêb-
niæ dwie czêœci: wypoczynkow¹ i ja-
daln¹. Choæby kolorem œcian, rodzajem
pod³ogi, wysokoœci¹, oœwietleniem.
Sposobów jest bez liku. Jednak¿e
wa¿ne jest, by akcentuj¹c odrêbnoœæ
ról, nie zagubiæ gdzieœ jednoœci, jak¹
narzuca wspólna powierzchnia.
Stó³ do jadalni warto wybieraæ rozwa¿-
nie. Rozmiar uzale¿nia siê zazwyczaj od
wielkoœci rodziny, czêstotliwoœci przyj-
mowania goœci. Producenci proponuj¹
sto³y, które potrafi¹ ze zgrabnego stolika
4-osobowego przemieniæ siê, gdy trze-
ba, w prawdziwy stó³ biesiadny.  Na
szczêœcie minê³y ju¿ czasy ³aw i innych

sto³ów zwanych jamnikami – jadanie
z podkurczonymi nogami by³o dalece
niewygodne. Przy stole postawmy wy-
godne krzes³a – niekoniecznie jednego
typu – ³¹czenie dwóch, dobrze zesta-
wionych wzorów dajê czêsto bardzo
ciekawy efekt. W ekstrawaganckiej wer-
sji mo¿na postawiæ ka¿de krzes³o
„z innej parafii”.

Wysokoœæ sto³u – to najczêœciej 72-
74 cm. Do wygodnego spo¿ywania po-
si³ków przy stole prostok¹tnym, na

jeden talerz + ³okcie, potrzeba ok.
60 cm d³ugoœci i 30 cm g³êbokoœci
blatu. Okr¹g³y wymaga trochê wiêcej
miejsca, krzes³o powinno mieæ wy-
sokoœæ 44-46 cm, tak, by uda wygod-
nie mieœci³y siê pod blatem sto³u. 
Drug¹ bardzo wa¿n¹ stref¹ w pokoju
dziennym jest k¹cik wypoczynkowy.
Nie tylko z racji tego, ¿e zajmuje
najwiêcej miejsca. Warto umieœciæ tu
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● 1 Wspó³czesne mebloœcianki i witryny

obowi¹zkowo stoj¹ na cienkich

nó¿kach, najlepiej zwê¿aj¹cych siê ku

do³owi (fot. Grupa Forte)

● 2 Te meble, choæ ca³kiem nowe, przy-

pominaj¹ te stawiane kiedyœ na weran-

dach. Dodaj¹ wnêtrzu romantycznej

lekkoœci i powabu (fot. Fryderyk Gallery)

● 3 Ciekawe zestawienie kolorów,

nowoczesny kszta³t – nic dziwnego, ¿e

Instytut Wzornictwa Przemys³owego

wyró¿ni³ w³aœnie tê kanapê tytu³em

Dobry Wzór (fot. Yano Mebel)
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wygodne siedziska – kanapy, sofy,
fotele. Mog¹ byæ przeznaczone wy-
³¹cznie do siedzenia (uwaga na
wygodne oparcia) lub dodatkowo do
spania. Dobrze ustawiæ je tak, by na
nogi przed fotelem lub kanap¹ by³o ok.
50 cm wolnej przestrzeni. Ko³o foteli
niezbêdny jest podrêczny stolik,
lampa, obok jakaœ komódka.
Ale uwaga – robi¹c jakiekolwiek
zakupy meblowe warto pamiêtaæ o naj-
cenniejszej w domu rzeczy – wolnej
przestrzeni. Zamiast prze³adowaæ
pokój meblami, lepiej zadbaæ, by

wszêdzie  mieæ swobodny, wygodny
dostêp. 

Nieoceniona w latach 60. i 70.,
wyœmiewana w 80. dziœ wraca do ³ask.
Szturmem. I nie ma w tym nic dziw-
nego, od czasów babcinych kreden-
sów nie wymyœlono nic bardziej
pojemnego i mobilnego. Zmieœci siê
w niej œwi¹teczny serwis, sprzêt muzy-
czny i wiele innych drobiazgów.

W wielu domach klasyczna meblo-
œcianka ulega lekkim metamorfozom –
u bibliofilów zwykle przemienia siê
w rega³, siêgaj¹cy od sufitu do pod³ogi,
w rodzinach mniej oczytanych miejsce
na ksi¹¿ki zajmuj¹ szafeczki i np. barek.
Ka¿da wersja jest na czasie. I ka¿da
pozwala ciekawie zaaran¿owaæ nie tylko
œcianê, ale tak¿e ca³e wnêtrze. W sa-
lonach meblowych dostêpne s¹ ca³e
systemy do dowolnego komponowania.

Jak wspominaliœmy salon pe³ni wiele
funkcji, wiêc nie mo¿na w pokoju
dziennym poprzestaæ na oœwietleniu
sufitowym, górnym. 
Warto dodatkowo oœwietliæ przede
wszystkim miejsce przeznaczone do
odpoczynku. Œwiat³o powinno tu byæ
miêkkie i ³agodnie rozproszone.
Trochê innego oœwietlenia wymaga
fotel, w którym najchêtniej czytamy.
Tam bêdzie potrzebna lampa daj¹ca
bardziej skupion¹ wi¹zkê œwiat³a i us-
tawiona tak, aby nie odbija³o siê ono
od kart ksi¹¿ki, co mêczy³oby wzrok. 
Ma³ymi reflektorkami warto tak¿e
wyeksponowaæ ciekawe detale, zgro-
madzone w salonie – obrazy, rzeŸby,
inne ozdoby.
Specjalnego oœwietlenia wymaga stó³,
przy którym spo¿ywa siê posi³ki lub
podejmuje goœci. Najlepsza jest lampa
zawieszona nad sto³em, która powinna
oœwietlaæ zastawê i potrawy, a jed-
noczeœnie ³¹czyæ i jednoczyæ skupio-
nych wokó³ niego ludzi. Wybieraj¹c
lampê, trzeba zwróciæ uwagê na to, aby
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emitowany przez ni¹ strumieñ œwiat³a
nie oœlepia³ osób siedz¹cych przy stole.

Afrykañskie klimaty
Dotar³a do nas moda na egzotyczne
akcenty. I wcale nie chodzi o eks-
ponowanie zdobyczy krwawych
polowañ, w postaci skóry lwa na fotelu
czy bawolich rogów na œcianie. Wrêcz
przeciwnie. Klimat i kolor egzotycz-
nych akcentów powinien nawi¹zywaæ
do nurtu, który w uproszczeniu mo¿na
nazwaæ ekologicznym. I nie ma w tym

stwierdzeniu przesady, bowiem ozdo-
by wykonano wy³¹cznie z materia³ów
naturalnych. W tym nurcie zwyczajowo
obowi¹zuj¹ kolory z rodziny br¹zów
i be¿y (choæ w Afryce, prawdê mówi¹c,
dominuj¹ kolory jak najbardziej
jaskrawe).
Kwietne bukiety
Je¿eli ktoœ bardzo chce iœæ w parze
z mod¹ powinien ukwieciæ ca³y dom.
Kwiaty s¹ wszêdzie. Zdobi¹ zas³ony,
meble, poduszki. Po prostu s¹ super
modne. A najmodniejsze s¹ bardzo
wyraziste maki, ró¿e, s³oneczniki.
Motywy mog¹ byæ „jak ¿ywe” lub tylko
lekko stylizowane. 

Kwiaty mog¹ wystêpowaæ pojedynczo
lub w bukietach, które wcale nie musz¹
siê sk³adaæ z jednego gatunku. 
Kiedyœ uwa¿ano, ¿e do ma³ych wnêtrz
pasuj¹ ma³e kwiatki, a do du¿ych
du¿e. Tak¿e te konwencje ju¿ nie
obowi¹zuj¹. Zas³onê w ma³ym wnêtrzu
mo¿e zdobiæ jeden du¿y kwiat i bêdzie
wygl¹da³ œwietnie – wszystko zale¿y
od kompozycji z innymi rzeczami.
Zestawienie kwiatowych wzorów
wymaga du¿ego wyczucia i smaku, by
nie mêczy³y i nie dra¿ni³y.
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● 4 Idealna symetria i harmonia.

Nie zak³óca jej ¿aden zbêdny mebel

czy niepotrzebna ozdoba

(fot. Black Red White)

● 5 W mebloœciance powinno siê znaleŸæ

miejsce i na telewizor, i kilka szklanych

drobiazgów (fot. Grupa Forte)

● 6 Coœ dla mi³oœników retro. Ten

przepastny kredens stylem nawi¹zuje

do mebli gdañskich. I wymaga

stosownego do swoich gabarytów

metra¿u salonu (fot. Fryderyk Gallery)

● 7 Wnêtrze urz¹dzone w myœl zasady –

nie zagracaæ (fot. Rintal)

● 8 Kwiatki na ¿ywo i na zas³once s¹

super modne. Szczególnie tak weso³e

i bezpretensjonalne, jak te margerytki

(fot. Obi)

● 9 Ciemne meble z hebanu, jakaœ glinia-

na misa, ozdobiona tykwa – kilka dro-

biazgów przeniesie nas na inny

kontynent (fot. Nowe Wnêtrza)
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Egzotyki czar
Dalekowschodni szyk i czar zdobywa
coraz liczniejsz¹ rzeszê zwolenników.
Jedni jedz¹ pa³eczkami, inni zmieniaj¹
wystrój wnêtrz. Doœæ tanim kosztem
zyskuj¹ piêkne, niebanalne wnêtrze.
Mo¿na poprzestaæ tylko na egzotycz-
nym k¹ciku – przyda siê kolorowy
wachlarz, niski stolik, poduchy,
parawan, lampa z papieru ry¿owego.
W wersji czysto japoñskiej gamê
u¿ytych kolorów musimy ograniczyæ
do czerwieni, bieli i czarnego.
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Wybierz „swoje” drewno
Ró¿ni¹ siê odcieniami, deseniem s³ojów i sêków. Od
œwietlistej sosny po mroczny orzech i czerwony
mahoñ – mo¿emy wybieraæ w ca³ej gamie kolorów. 
Klon ma g³adkie drewno w delikatnym, piaskowo
be¿owym odcieniu.
Mahoñ sw¹ barw¹ przypomina czerwone wino. To
egzotyczne drewno jest bardzo drogie, dlatego
najczêœciej barwi siê inne gatunki na jego kolor.
Czereœnia odznacza siê z³ocisto-czerwonaw¹
barw¹.
Sosna jest jasna, z doœæ wyraŸnymi s³ojami i sêczka-
mi. Dobrze wygl¹da w towarzystwie innych kolorów.
Œwierk znacz¹ delikatne s³oje. Znakomicie wygl¹-
daj¹ zrobione z niego meble w rustykalnym stylu.
Olcha ma drewno o delikatnym be¿owym odcieniu,
prawie pozbawione s³ojów i sêków.

Czy wiesz, ¿e
• Za du¿o wzorów mo¿e wprowa-
dziæ do wnêtrza uczucie niepokoju
• Zaokr¹glone kszta³ty mebli spra-
wiaj¹ wra¿enie miêkkoœci i wygody.
• Meble o g³adkich powierzch-
niach i prostych kszta³tach wielu
uwa¿a s¹ zbyt tanie. Tymczasem
zdobienia czêsto mog¹ maskowaæ
z³ej jakoœci materia³, niew³aœciwe
proporcje i wadliwe wykonanie
• Wa¿nym czynnikiem jest kolorys-
tyka mebli. Ciemne potrafi¹ zdomi-
nowaæ pomieszczenie. Te natural-
ne s¹ zdecydowanie dyskret-
niejsze, wydaj¹ siê te¿ l¿ejsze. 
• Kontrastowe zestawienia drob-
nych mebli uzupe³niaj¹cych np.
ma³ych mobilnych stolików bardzo
o¿ywiaj¹ wnêtrze.
• Takich samych rozmiarów pó³ki,
umieszczone jedna pod drug¹,
porz¹dkuj¹ przestrzeñ. Natomiast
te o ró¿nej d³ugoœci, w dodatku
umieszczone w ró¿nej odleg³oœci
od siebie wzbudzaj¹ niepokój.
• Dawniej, w dobie okropnych,
¿eliwnych kaloryferów, ka¿de okno
musieliœmy skrzêtnie zas³aniaæ
firanami. Dziœ nie jest to konieczne.
Mo¿na wybieraæ z takich grzej-
ników, których estetyczny wygl¹d
pasuje nawet do najnowoczeœ-
niejszego stylu. Bia³y grzejnik na
kolorowej œcianie mo¿e stanowiæ
ciekawy element aran¿acji pokoju.

● 10 Wspania³e kolonialne meble i stolik

z laki s¹ sprzêtami bardzo mobilnymi.

Mog¹ zagraæ i pokój w stylu japoñskim,

i afrykañskim

(fot. Mariola Wo³kowicz, Galeria Raffles)

● 11 Nowoczesnnych, prostych grzej-

ników nie trzeba niczym zas³aniaæ.

S¹ ozdob¹ sam¹ w sobie.

Ten skomponowany z dwoma bia³ymi

obrazami stanowi graficzn¹ dekoracjê

œciany (fot. Caradon Rymax)
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