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Malujemy ciany

Agnieszka Rezler

Ryzyko niewielkie, 

koszty – do przyj cia. 

Za to efekt mo e przej

nasze naj mielsze 

oczekiwania!

Mowa oczywi cie 

o malowaniu cian. 

Za pomoc  farby, wa ka, 

p dzla i kilku innych 

pomys owych narz dzi 

mo emy ca kowicie 

przeobrazi  wn trze 

naszego domu.

INSPIRACJE WN TRZARSKIE

za ma eza ma e
pieni dzepieni dze

Od dawna wiadomo, e przemalowanie cian to najszybszy i najta szy sposób na metamor-

foz  wn trza. Czy jednak naprawd  tak tani? Owszem, i to nawet wówczas, gdy wybierzemy 

najdro sze produkty najbardziej renomowanych firm. Zamiast kilkuset z otych wydamy 

wtedy wprawdzie dwa, mo e nawet trzy tysi ce, ale có  to znaczy w porównaniu z kosztem 

ok adzin ciennych czy niektórych mebli. A tych nie musimy ju  kupowa  – na nowym, 

odmienionym tle stare sprz ty równie  b d  wygl da y jak nowe.

I dlatego w a nie na farbie nie warto oszcz dza . Dobra marka gwarantuje nam trwa o

i przyczepno  pow oki, niezmienno  koloru, szlachetny wygl d cian i komfort podczas 

malowania. Oczywi cie pod warunkiem, e odpowiednio przygotujemy pod o e (patrz 

– ramka na str. 140), a tak e zastosujemy si ci le do wskazówek producenta.

Malowanie, cho  nie wymaga szczególnych kwalifikacji, jest czynno ci mudn  i czaso-

ch onn . Niewprawnej osobie k opot mo e sprawi  np. precyzyjne obmalowanie okien, drzwi 

i gniazdek elektrycznych. Warto zatem zastanowi  si  nad zleceniem pracy fachowcom. Ceny 

s  umiarkowane: na najdro szym rynku warszawskim koszt dwukrotnego pomalowania 

metra kwadratowego ciany nie przekracza 10 z , nietrudno te  znale  sporo ta szego wyko-

nawc . Zaoszcz dzimy w ten sposób du o czasu i si .

Dla wn trza, dla siebie
Wa ne, by nowa koncepcja kolorystyczna podkre la a atuty pomieszczenia, ale tak e by a

zgodna z nasz  natur  i przetestowana w praktyce. Kolor w znaczeniu wizualnym jest 

fot.  Dekoral
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poj ciem wzgl dnym. Przejmuje odcie  barw s siaduj cych, które 

o ywiaj  go lub gasz , ocieplaj  albo ch odz . Przybiera rozmaite 

tony w zale no ci od rodzaju i nat enia wiat a. Jego wygl d zale y

te  od faktury pod o a i gatunku farby – inaczej b dzie wygl da a

ciana pomalowana farb  matow , a inaczej b yszcz c  tego samego 

koloru. I cho  eksperci od lat staraj  si  okre li  tu pewne prawid a, 

efektu malowania nie da si  w stu procentach przewidzie . Jedynym 

sposobem pozostaje wymalowanie fragmentu ciany na prób , i to 

w kilku ró nie o wietlonych miejscach. W sukurs przychodz  nam 

producenci, oferuj c coraz cz ciej ma e niedrogie pojemniki testowe 

z farb -baz , któr  mo na zabarwi  na dowolny odcie  z wzornika.

Gdy ju  wybierzemy kolor, zastanówmy si , jaka jego dawka b dzie 

dla wn trza i dla nas korzystna. Nie ka dy odcie  wygl da dobrze na 

wszystkich cianach. Czerwie  lub pomara cz – kolory energii – po-

o one na zbyt du ej powierzchni mog  dzia a  dra ni co. Podobnie 

jest z ó tym, który w jaskrawej wersji mo e budzi  irytacj . Niebieski 

powi kszy pomieszczenie i u atwi relaks, ale na pesymist  mo e

dzia a  przygn biaj co, tak samo jak sprzyjaj ca poczuciu alienacji 

czer , która jednak na osob  niezale n  i przebojow  mo e zadzia a

pozytywnie, wprowadzaj c do wn trza aur  magii i elegancji.

Mocny kolor polecany jest za to jako ozdoba jednej ze cian. 

Przeznaczmy mu miejsce najbardziej dekoracyjne: fragment pokoju, 

w którym planujemy wyeksponowa  obraz, plakat, kolekcj  zdj ,

pi kn  lamp  lub ciekawy mebel. Z takiego pomys u atwo si  wycofa

w razie niepowodzenia – pro ciej przemalowa cian  ni  ca y pokój. 
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Wzornik kolorów (u góry) to zaledwie pierwszy krok przy doborze odcienia. 

Kolor najlepiej przetestowa  na cianie, w kilku ró nie o wietlonych 

miejscach. Wzory i desenie mog  pe ni  rol  podmiotowej dekoracji (powy ej)

lub subtelnego dope niaj cego ornamentu (na górnym zdj ciu po prawej). 

Mocny kolor na jednej ze cian (obok) to doskona y pomys  do salonu; 

w sypialni lepiej wykorzysta  sprzyjaj ce relaksowi pastele fo
t.
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ywio  kolorów
Wprawdzie na najbli sze sezony trendsetterzy zapowiadaj  niepo-

dzielne rz dy bieli, ale có  jest warta biel na bia ym tle? Owszem, jest 

ju  modna, a b dzie bardzo modna. Ale niekoniecznie na cianach. 

Najwi cej szyku zadaj  dzi  bia e meble, lampy, dywany i dodatki. 

A tym bardzo do twarzy na tle innych kolorów.

Dzi ki pastelom na cianach uzyskamy wra enie przestrzenno ci 

i lekko ci – w ciep ej lub ch odnej tonacji, w zale no ci od u ytego 

odcienia. Kolory intensywne podkre l  formy umeblowania; w ich 

otoczeniu doskonale czuje si  nowoczesny przebojowy design. Ciemne 

barwy warto jednak prze ama , by zapobiec efektowi zamkni tego pu-

de ka. ciany granatowe, br zowe, fioletowe, a zw aszcza czarne b d

wygl da y znacznie lepiej w zestawieniu z jasn  pod og  i sufitem, 

a tak e z bia  stolark  okienn  i drzwiow .

Nadal modne s  wyrafinowane zestawienia: br z z pomara czem, 

pistacj , szarawym b kitem czy kobaltem, czer  z ró em czy fiolet 

Ciemny burgund na cianach (na górnym zdj ciu po lewej) to gwarancja 

nastroju. Geometryczny kszta t lampy nabiera na jego tle wyrazu. 

Obok i poni ej – sypialnia w dwóch ods onach: z per owo srebrzystym, 

wymalowanym dekoracyjn  farb  wezg owiem, na którym technik  sgraffito 

wyryto cytat literacki (Tikkurila) i w klimacie nostalgicznym, udekorowana 

impresjonistycznymi plamami kolorów. Na dolnym zdj ciu kremowy 

monochromatyczny salon – wietlisty i przytulny, o ywiony welurowymi 

dekoracjami ciennymi
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ciana przeznaczona do pomalowania powinna by  czysta, su-

cha, równa i bez uszkodze . Nanoszenie farby na wilgotn  lub za-

brudzon  powierzchni  mo e sko czy  si  odspajaniem pow oki lub 

powstawaniem p cherzy. Przyczepno  pod o a naj atwiej spraw-

dzi , przylepiaj c kawa ek ta my malarskiej. Je li po odklejeniu po-

zostaj  na nim z uszczone fragmenty starej pow oki, oznacza to, e

nale y j  w ca o ci zeszlifowa , a cian  odpyli . Plamy z t uszczu 

myjemy detergentem, który dok adnie usuwamy. Uporczywe zabru-

dzenia trzeba zamalowa  farb  izolacyjn . Ch onno  powierzchni 

badamy, przyk adaj c do niej wilgotn  g bk ; je eli woda wsi ka 

zamiast sp ywa , cian  nale y koniecznie zagruntowa . Dok adne 

gruntowanie, poprzedzone odgrzybieniem i wyrównaniem, jest te

niezb dne w przypadku pod o y wcze niej niemalowanych.

Oceniamy pod o e
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Malujemy ciany

z be em. Z up ywem sezonów modyfikacji ulegaj  jedynie odcienie 

i tony. Na czasie s  tak e wn trza monochromatyczne, w ich przy-

padku jednak staranny dobór koloru ma szczególne znaczenie. Nale y

go dopasowa  do wielko ci i proporcji pomieszczenia, ilo ci wiat a

dziennego, a tak e funkcji wn trza. Pomara cze i czerwienie, zastoso-

wane w pokoju dzieci cym lub sypialni, mog  utrudnia  koncentracj

i zak óca  wypoczynek. Ch odny b kit u yty w jadalni z pewno ci

nie pobudzi apetytu, a w pomalowanym na ciemno niezbyt du ym 

pokoju z oknem od pó nocy grozi nam klaustrofobia. Szare ciany 

b d  korzystniej wygl da y w pomieszczeniu pe nym s o ca, w to-

warzystwie barwnych dodatków, ciep y ó ty za  roz wietli nawet 

najbardziej zacieniony salon. 

Nie tylko kolor…
Przebojem ostatnich sezonów s  faktury i desenie, uzyskiwane 

przez specyficzne nak adanie farby. Odpowiednich narz dzi jest 

wiele, mo liwych do uzyskania efektów – jeszcze wi cej. Sprawne 

operowanie zwyk ym p dzlem, wa kiem ze specjalnym runem, g bk ,

a nawet zwini t  foliow  torebk  wyczaruje na cianie stiuk, imitacj

kamienia, tkaniny lub abstrakcyjne refleksy i smugi. U ycie dwóch 

ró nych odcieni stworzy wra enie trójwymiaru. Wa ne, by farba nie 

wysycha a zbyt szybko – tylko wtedy mo na precyzyjnie dopracowa

efekt. Informacje o tempie schni cia znajdziemy na opakowaniach. 

Inspiruj cych przyk adów ciekawych technik malarskich warto 

poszuka  na stronach internetowych uznanych producentów farb.

Wreszcie ostatni krzyk mody: wzory z szablonów. To doskona y spo-

sób na wype nienie pustego miejsca – takiego, w którym nie zmie ci 

si  ju  mebel, a nie ma na czym oka zawiesi . Prac  mo emy wykona

samodzielnie, pos uguj c si  szablonami wyci tymi z papieru lub 

PVC. Warto przy tym zastosowa  ró ne gatunki farby, zestawiaj c np. 

po ysk z matem. Wa ne tylko, by pochodzi y z palety jednej firmy 

– wtedy b d  do siebie pasowa y.

Kolorem nadajemy wn trzu ton i charak-

ter, kolor wp ywa tak e na wizualny odbiór 

pomieszczenia. Jasne barwy daj  wra enie 

wi kszej przestrzeni, ciemne za  pozornie j

zmniejszaj .

Odcienie nasycone pomagaj  kreowa

atmosfer  ciep a i zmys owo ci; doskonale 

nadaj  si  do wn trz stylowych, pokoi dzie-

ci cych, a tak e korytarzy. Pomieszczenie 

o niesymetrycznych kszta tach uspokoi ciem-

niejszy kolor. Przy wyborze koloru najwa niej-

sza jest w a ciwa temperatura barwy jest to 

podstawowy warunek uzyskania dobrego 

efektu. Najbezpieczniej jest u ywa  stonowanych lub lekko rozbie-

lonych kolorów.

Biel i wszelkie odcienie jasnych be y czy szaro ci to propozycje bar-

dzo popularne, gwarantuj ce elegancki efekt. Bia y to kolor niezwykle 

neutralny, idealne t o dla obrazów czy zdj . Doskonale wspó gra z no-

woczesn  architektur  du ych p aszczyzn okien i cian.

Wybieraj c kolory dla ró nych pomieszcze  – szczególnie w przy-

padku otwartych przestrzeni – nale y zachowa  umiar i pami ta , aby 

barwy komponowa y si  ze sob .

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ

Powy ej: ko  s oniowa i blady fiolet – zestaw kolorów o w a ciwo ciach 

koj co-uspokajaj cych. Nieregularna linia po czenia

barw zapobiega monotonii – o ywia duet i dodaje mu fantazji. 

Ni ej – ywy dowód na to, e szaro  nie jest nudna ani smutna. 

To doskona e t o dla ywszych kolorów; w towarzystwie pomara czu i bieli 

szara ciana nabiera ciep a, a poprzez kontrast podkre la ich witalno .

Na dolnym zdj ciu: nieszablonowe malarstwo cienne wykonane przy 

u yciu… szablonu. Efekt wzmacnia po czenie matowej farby

i per owej lazury dekoracyjnej 
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