
Jeśli nie chcemy malować ściany aby się
przekonać jak wygląda kolor, a pobliski
sklep z farbami nie posiada wymalowań
na dużych powierzchniach, wówczas naj-
lepiej jest wykonać następujące ćwiczenie:
pomalować farbką plakatową w kilku inte-
resujących nas typach kolorów białe kartki
z bloku formatu A4 (każdą kartkę innym
kolorem). Dobrze jest wybrać kolory ciepłe
(żółtozielone, żółte, pomarańczowe) i ko-
lory chłodne (zielone, niebieskie) a także,
jeśli nas interesują, fiolet i czerwień. Najle-
piej rozrzedzić farbkę wodą, żeby po po-
malowaniu przeświecała biel kartki dając
w efekcie niezbyt intensywne kolory (waż-
ne jest, żeby kartkę pomalować w jednoli-
tym kolorze – bez ciemniejszych i jaśniej-
szych plam). Po wyschnięciu farby odciąć
z jednego z narożników każdej kartki mały
prostokącik o wymiarach około 2 x 6 cm.
Duże kartki schować, a małe prostokąciki
zostawić „pod ręką”. Po jakimś czasie
przyjrzeć się któremuś z prostokącików,
spróbować zapamiętać kolor i odłożyć go.
Sięgnąć po dużą kartkę w tym samym ko-
lorze i obejrzeć ją (NIE PORÓWNYWAĆ
KOLORU MAŁEGO PROSTOKĄCIKA Z KO-
LOREM NA DUŻEJ KARTCE!). 
Najprawdopodobniej kolor na dużej kartce
będzie się nam wydawał inny niż ogląda-
ny wcześniej na jej małym fragmencie.

nam również mogą do zestawienia koloru
z kolorami istniejącymi już we wnętrzu
(meble, dywany, zasłony, obrazy itp.).
Oglądając przyłożone do nich kolorowe
kartki zobaczymy, że np. najlepszym dla
nas kolorem będzie jaśniejsza, znacznie
mniej intensywna i nieco bardziej żółtawa
zieleń niż ta, którą pomalowaliśmy jedną
z kartek. Takiego koloru poszukamy wów-
czas w sklepie, śmielej już przeglądając
wzornik kolorów. Warto jeszcze pamiętać,
że we wzornikach często jest pokazane kil-
ka kolorów koło siebie. Oglądając kolor
zasłońmy kolory otaczające, bo ich kolory
mają wpływ na postrzeganą przez nas
barwę – patrz ilustracje (w środku jest za-
wsze ten sam kolor pokazany na różnych
tłach: o innej jasności, o innym nasyceniu,
o różnej barwie).
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Rozegnij środkową zszywkę, wyjmij wkładkę i włóż do segregatora

Przyłóż do kartki palec (lub np. ołówek)
w taki sposób, by podzielić pomarańczowy
prostokąt wzdłuż linii fioletowy-żółty. Za-
miast jednego pomarańczowego koloru zo-
baczysz teraz dwa różne odcienie poma-
rańczowego.

Spróbujmy określić jak się różni (czy wyda-
je się nam jaśniejszy, ciemniejszy, bardziej
intensywny, czy bledszy). Wówczas może-
my być pewni, że tego typu kolor na ścia-
nie, da jeszcze większą różnicę w odbiorze
koloru w stosunku do oglądanego w skle-
pie małego koloru z wzornika. Wówczas
będziemy mogli przewidzieć, o ile jaśniej-
szy lub ciemniejszy kolor należy wybrać
z wzornika kolorów w sklepie, żeby
na ścianie dawał nam pożądany przez nas
efekt. Zwykle pastelowe chłodne kolory
na dużych powierzchniach tracą na swojej
intensywności, a ciepłe nabierają większe-
go zdecydowania. 
Nasze pomalowane kartki A4 posłużyć

PYTANIE: Jak słoneczne światło oddziałuje na kolory wnętrza? 
Jak „zachowa” się kolor ścian w salonie z dużymi przeszkleniami?

Światło słoneczne bezpośrednie daje
w dzień głównie barwę żółtą lub żółto-
pomarańczową (pomińmy tu czerwień
wschodu i zachodu, oraz światło błękitne
padające od nieboskłonu). Gdy żółte świa-
tło słoneczne pada bezpośrednio na ściany
(ścianę) naszego salonu, wówczas kolor
farby na ścianie zmieni się zazwyczaj
na intensywniej żółtawy w swoim odcie-
niu (większość Polaków maluje ściany

na żółto-pomarańczowe odcienie). A jak
zachowują się inne kolory? – Głębokie,
ciemne kolory (np. fiolet, śliwka, granat,
maronowy, burgund) nabiorą wyraźnej in-
tensywności i soczystości barwy – choć
w składzie takich farb nie występują raczej
żółte pigmenty. Jednak słońce daje GŁÓW-
NIE żółtą barwę, a nie TYLKO. Natężenie
oświetlenia w warunkach domowego sa-
lonu pochodzące od słońca to kilka-kilka-

naście tysięcy luxów (gdy lampka pomoc-
na nam podczas czytania i pisania daje tyl-
ko kilkaset luxów). Tak duża ilość światła
padającego na ścianę bardzo mocno uwy-
pukla kolor.
Barwa, którą postrzegamy, to światło od-
bite od powierzchni pomalowanej ściany.
Jeśli światła padnie znacznie więcej niż
zwykle – również znacznie więcej się go
odbije. Do naszego oka wpadnie większa

SZEŚĆ PYTAŃ 
o kolor ścian wnętrza domu 
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PYTANIE: Jak sprawdzić, czy wybrany kolor będzie dobrze wyglądał na dużej powierzchni ściany?



ilość energii, co spowoduje, że oglądany
intensywny ciemny kolor stanie się jaśniej-
szy i mocno intensywny. Warto też
przy okazji wspomnieć o interakcjach kolo-
rystycznych zachodzących w pomieszcze-
niach mocno oświetlonych (np. właśnie
bezpośrednim światłem słonecznym). Że-
by nie opisywać wszystkich różnych przy-
padków i nie zagłębiać się w takie tematy
jak widmo światła, mieszanie addytywne
świateł, fale elektromagnetyczne, widmo-
we współczynniki odbicia itp. – podamy
jeden przykład. Wyobraźmy sobie salon
z dużym przeszkleniem na jednej ścianie,
przez które pada światło słoneczne
na ciemnofioletową ścianę przeciwległą.
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Sufit jest wysoki i pastelowo żółty (na sufit
światło słoneczne nie pada bezpośrednio).
Słońce rozświetla nam fiolet ściany, która
odbija swoją barwę między innymi na su-
fit, którego kolor dzięki temu przybiera
barwę białą lub wrzosową (w zależności
od natężenia światła i od dobranych kolo-
rów ściany i sufitu). Jeśli boczne ściany są
w tym samym kolorze co sufit, wówczas
tworzy się płynne przejście od koloru żół-
tego (bliżej okna) do bieli/wrzosu (w pobli-
żu fioletowej ściany).
Dodatkowym fenomenem będzie to, że
na styku ścian bocznych z sufitem kolor
będzie zawsze taki sam!
Drugi przykład to podobne zjawisko,

stworzone na dwóch ciepłych pastelo-
wych „zgniłozielonych” kolorach. W two-
rzeniu efektu pomogą figury geometrycz-
ne. Gdy pomalujemy tak pokój (widok
od strony przeszklenia) – sufit w każdym
miejscu wydawać się będzie, że ma taki
sam kolor jak ściana (tylko, że ściany
przy suficie mają różne kolory!) – niestety
na płaskim zdjęciu (i pozbawionym silne-
go światła) nie zobaczymy tego.

PYTANIE: Jak pomalować ściany salonu, umeblowanego ciemnymi stylowymi meblami?

PYTANIE: Jaki kolor ścian do ciemnej podłogi 
z drewna egzotycznego?

Takie drewno, choćby czarne jak heban,
zawsze ma ciepłą barwę (przynajmniej
w naszych skojarzeniach). Bo ciemne
drewno to ciepło, szlachetność, tradycja,
tchnienie luksusu, dbałość o detale i kli-
mat – szkoda więc go zepsuć. General-
nie do ciemnego drewna polecamy cie-
płe barwy ścian (od żółtozielonych, przez
żółte do pomarańczy). Stopień jasności

i intensywności tych kolorów zależeć jed-
nak powinien od stylu wnętrza (klasycz-
nego, nowoczesnego, romantycznego
itp. – czyli co kto lubi najbardziej). Przy-
kładowe zdjęcia pomieszczeń z ciemnymi
drewnianymi podłogami mogą pomóc
wybrać Państwu najlepsze dla siebie ze-
stawienia.

Najlepiej dobrać ten sam styl, czyli kolory
z dawnych epok, gdy pigmenty stosowane
w farbach pochodziły z darów natury. Mo-
gą to być kolory jaśniejsze niż kolor mebli,
aby nadać salonowi lekkości i powabu
oraz zaakcentować ciemne meble (np. ja-
sny karmel, cappucino, miód, ochra, jasne
ciepłe szarości); mogą też być zestawienia
kolorów bogatych w barwę, uwypuklające
szlachetność, przepych i bogactwo, gdzie
meble wtopią się w klimat epoki królew-
skiej (zestawienia złota, miedzi, burgundu,
ciemnej intensywnej purpury, zieleni lasu).
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PYTANIE: Nie chcemy białych ścian. Chcemy wprowadzić nieco koloru do wnętrza domu, 
ale brakuje nam wyobraźni. Jakie zestawienia są sprawdzone i bezpieczne?

PYTANIE: Chcemy podkreślić jedną ścianę i pomalować ją na intensywny wiśniowy kolor.
Jak pomalować pozostałe ściany i sufit, żeby efekt był dobry?

Choć już dziś bardzo pragniemy uprzy-
jemnić sobie otoczenie dobranym dla
własnych potrzeb kolorem, to jesteśmy

społeczeństwem dopiero od kilkunastu
lat wychodzącym z niewoli białych ścian
i wciąż jeszcze około 75% powierzchni

malowanych jest w Polsce na biało. Naj-
bezpieczniej zacząć od zastosowania
tzw. „kolorów wiecznych” (zawsze towa-
rzyszące człowiekowi przez wszystkie
epoki) – to spokojne pastelowe odcienie
(zarówno kolorów ciepłych jak i zimnych).
Wyboru takich kolorów najlepiej dokonać
w sklepach z kolekcjami gotowymi 
farb. W takich kolekcjach producenci farb
– często wspierani przez projektantów
i wizjonerów koloru – proponują dobrze
skomponowane linie kolorystyczne.
W dodatku są to kolory najbardziej popu-
larne (producent też dba o swoje bezpie-
czeństwo – nikt nie chce wyproduko-
wać kolorów, które się nie sprzedadzą).
Zamieszczony na zdjęciu przykład
na pewno przekona Państwa do rozpo-
częcia przygody z kolorem. Z takiej kolek-
cji wybór koloru i kolorów pasujących
do niego stanie się rzeczą prostą. Po ja-
kimś czasie sięgniecie Państwo zapewne
po bardziej zaawansowane rozwiązania
kolorystyczne.

Pytanie jest proste ale odpowiedź na nie
bardzo trudna. Dyktatorzy mody kolory-
stycznej już od co najmniej dwóch lat naci-
skają na największych producentów farb
dekoracyjnych, żeby wprowadzali do swo-
ich ofert znacznie ciemniejsze bardziej in-
tensywne purpury (takie jak właśnie ciem-
na dojrzała wiśnia, niemal czarna śliwka
i czarna aksamitna róża, i inne głębokie
nasycone bardzo ciemne róże). Niestety
wciąż brak jest odpowiednich pigmentów
do produkcji takich kolorów. Oczywiście
można osiągnąć prawie takie jak byśmy

chcieli, ale nie spełniają one wszystkich
naszych marzeń. Kolory tego typu są do-
datkowo bardzo drogie i słabo kryjące.
Słabe krycie może być jednak w tym przy-
padku pewną zaletą, jeśli dobrze skompo-
nuje się kolor farby podkładowej lub za-
stosuje efekt nakładania dwóch różnych
kolorów na mokro jeden na drugi specjal-
nymi narzędziami malarskimi. Ciepło i ak-
samitność koloru możemy wydobyć też
malując tłoczoną we wzory tapetę z włók-
na szklanego. Jednak problem pojawia się
dopiero, gdy chcemy takie kolory połączyć

w salonie z kolorami innych ścian i sufitu.
Tu zdania ekspertów często nie idą w parze
z upodobaniami konsumentów. Przykłady
zestawień ciemnych purpur można obejrzeć
obok i poniżej. Jednak żeby większość
z tych zestawień dobrze grała w pomiesz-
czeniu, potrzebna jest dodatkowa praca
projektanta wnętrz nad konkretnym przy-
padkiem. Np. ciekawie komponują się inne
kolory nasycone (od ciemnych zieleni, przez
granaty do fioletów i czerwieni po jasne
czerwienie, pomarańcze, a nawet żółcie).
Takie bogactwo różnych opracowań jest



efektem oddziaływania na człowieka kolo-
rów z rodziny fioletów. Fiolety są często
uważane za kolory neutralne, więc teore-
tycznie można je zestawić z każdym innym
kolorem. W psychologii koloru oddziałują
na twórcze myślenie, wenę i kreację.
Ich kolorem przeciwstawnym są żółcie
pobudzające myślenie konstruktywne
(myślenie ścisłe). Czerwienie dają ener-

gię, pobudzają szybsze krążenie krwi
i wydzielanie adrenaliny, jednak kolor 
wiśniowy – mimo, że najbardziej zbliżo-
ny do grupy czerwieni ma cechy bardziej
zbliżone do purpury i fioletu. Dlatego roz-
patrujemy go w przykładach razem z fio-
letami. Choć istnieją świetne przykłady
zestawień kolorów wiśniowych i fiole-
towych z innymi intensywnymi kolorami,

to trzeba pamiętać, że kolory te powinny
być stosowane raczej jako dodatki i ak-
centy kolorystyczne niż nałożone na
całe duże powierzchnie ścian – chyba, że
ma się naprawdę olbrzymi salon (inten-
sywne i ciemne nasycone kolory pomniej-
szają pomieszczenia, a dokładniej przy-
bliżają optycznie ścianę do obserwatora).
Nawet gdy znajdziemy dobrą dla nas
kompozycję ciemnych lub intensywnych
kolorów, to i tak powstaje ppyyttaanniiee::  ccoo
zz ssuuffiitteemm??
Dlatego w takich przypadkach polecamy
zabawę programami symulującymi wy-
gląd wnętrza. Większość producentów
farb posiada tego typu oprogramowanie
– zamieszamy przykład obrazujący zasto-
sowanie koloru wiśniowego we wnętrzu,
zrobiony właśnie w takim programie, po-
siadającym dodatkowo zaletę obróbki
własnych zdjęć. I choć wyświetlanie kolo-
rów na ekranie jest inne na niemal każdym
monitorze, to jednak wystarczająco dobrze
pokazuje, czy kolory komponują się ze so-
bą. Korektę odcienia koloru zrobimy
w sklepie z systemem doboru kolorów
oglądając bliskie wybranym kolory z wzor-
nika. Na początek dla mniej wtajemniczo-
nych polecamy zestawienie wiśni z odcie-
niami zgaszonego karmelu, kremu, ecru
itp. Sufit może być też w jasnym pastelo-
wym odcieniu żółci lub bardzo pastelowo
żółtozielony. Można też zastosować szero-
kie odcięcia ściany od sufitu w kolorze ja-
śniejszym – zmierzającym do pastelowego
koloru sufitu. 
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W kolorze warto poszukiwać swojego sty-
lu, w którym się najlepiej czujemy. Każdy
lubi coś innego. Eksperci mogą jedynie
pomóc wskazać pewne rozwiązania, jed-
nak gust jest sprawą całkowicie indywidu-
alną – szczególnie to widać w pokazanych
przykładach zestawień od różnych uzna-
wanych na świecie projektantów i kreato-
rów mody kolorystycznej.


