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             DOBRE ZESTAWIENIA

stylowo 

Białe pokrowce to sztuczka optyczna,  
by masywne i ciężkie kanapy wydawały 
się lżejsze i mniejsze. Dzięki temu 
nie będą dominować i pozwolą 
innym elementom aranżacji w pełni 
zaprezentować swoją urodę 

schowane 
w bieli

Moda kontra  

tradycja. Na pozór  

są to nurty sprzeczne  

i nie do pogodzenia.   

Istnieją jednak sposoby,  

by historyczne  

i współczesne sprzęty 

zestawione w jednym 

pomieszczeniu tworzyły 

zgraną drużynę  

– z ogromną korzyścią  

dla wnętrza.
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Formy o płynnej linii, wygięte nóżki mebli, bogate, skomplikowane 
ornamenty inspirowane muszlami, wicią roślinną oraz falami – ten VIII- 
-wieczny styl, słynny z dekoracyjności, cieszy się stałą popularnością.  
1. Przedmioty à la rokoko dobrze sprawdzają się jako kontrastowy 
akcent w nowoczesnej, minimalistycznej aranżacji. Można je też zestawić 
z drewnianymi meblami w duchu romantyczno-rustykalnym.  
Gdy zaś dodamy do nich tapetę w drobne kwiatki i obfitą dekorację  
okien, uzyskamy atmosferę wczesnowiktoriańskiego wnętrza.
2. Historyczne rokoko aż kapało od złota i zdobień. Współcześnie  
lepiej użyć jego „wyczyszczonej” wersji. Rezygnujemy ze złoceń  
i lśniących fornirów. Wystarczającą ozdobą są rzeźbione motywy  
oraz stylowy kształt.  
3. W epoce rokoko preferowano pastelowe, jakby przypudrowane barwy. 
Tym tropem można pójść i teraz, komponując kolorystykę. Do wyboru: 
błękit, róż, seledyn, gołębia szarość, odcienie perłowe. Plus naturalne 
drewno oraz biel. 

rokoko Na dodatek

9796

Biżuteria dla sofy  
Ekskluzywna poduszka ręcznie haftowana złotą  
i srebrną nicią na jedwabnym welurze. „Thalia”, 

Beaumont & Fletcher, na zamówienie, Janczarski.com

  ieszkanie rygorystycznie 
utrzymane w jednym stylu, 
czy to nowoczesnym,  
czy historycznym, często  
robi wrażenie sztywnego  

i nienaturalnego. Wydaje się zrobione  
„pod klucz”, zamieszkane dopiero  
od wczoraj i niewiele mające wspólnego  
z właścicielami. Przywołanie  
klimatu przeszłości i połączenie  
go ze współczesnością daje z kolei efekt 
domu będącego „od pokoleń w rodzinie”, 
takiego, który zmienia się wraz z kolejnymi 
mieszkańcami, wciąż zachowując pamięć  
o poprzednich. O takim właśnie miejscu 
mówi się, że jest ciepłe i ma duszę. 

WYSTĘP SOLOWY
Załóżmy, że mamy nowocześnie urządzone 
mieszkanie, a jednocześnie jeden mebel  
„po prababci”. – Wtedy najlepiej potraktować 
go jako obiekt artystyczny i wyeksponować 
na neutralnym kolorystycznie (gdy jest  
to dekoracyjny model) lub kontrastowym  
tle – radzi architekt Zuzanna Krasuska  
z pracowni projektowej Tandem Design. 
– Nie powinniśmy jednak kierować tam 
światła typu „spot”, gdyż nasz antyk będzie 
wtedy odbierany jako eksponat muzealny, 
a nie rzecz użytkowa. Miękkie, nastrojowe 
oświetlenie w postaci lamp stołowych  
lub podłogowych sprawdzi się znacznie 
lepiej. Należy też unikać umieszczania  
w bezpośrednim sąsiedztwie pojedynczego 
stylowego mebla historyzujących dodatków, 
niech stanowią one echo pojawiające się  
w dalszych partiach wnętrza. Wyjątkiem  
od tej reguły jest zastosowanie „cytatu”.  

delikatne tło
Modne, a jednocześnie 
pasujące do stylowej 
aranżacji są tapety  
imitujące tkaninę, skórę 
itp. „Sa tunique préférée”, 
kolekcja „Couirs Leathers”, 
Elitis, 728 zł/rolka, 
smlconcept.com

M
wieloramienny  
metalowy żyrandol 
pomalowany na biało.  
Do salonu lub jadalni 
utrzymanych w pastelowej 
kolorystyce. „Leonardo”, 
2473 zł, decolor.pl

trochę klasyki Formą (gzyms plus 
cokół) oraz dekoracją (żłobkowane pilastry) 
biblioteczka subtelnie nawiązuje do dawnych 
wzorów, od 1910 zł, Boutiquepierrot.pl

potomek 
ludwika  

W towarzystwie 
prostego, 

drewnianego 
stołu będzie 

wyglądał sielsko, 
z plastikowym zaś 

– awangardowo. 
Krzesło „Joyce”, 

Flamant, 2005 zł,  
square space
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Jednym z najbardziej typowych  
elementów stylu klasycystycznego  

są duże zwierciadła, zwłaszcza podłużne, 
pionowo zawieszane nad kominkiem. 

Gzyms kominka to z kolei świetne 
miejsce do eksponowania dekoracyjnych 

przedmiotów, które efektownie odbijają 
się w lustrzanej tafli. Proponujemy 

tradycyjny garnitur kominkowy (zegar 
figuralny flankowany po bokach przez parę 

dopasowanych świeczników) lub zbiór 
wazonów, kielichów, karafek itp.

pokój pełen 
luster

9998

„Cytat” to  zaaranżowanie wybranego 
fragmentu pomieszczenia w sposób 
kontrastujący z resztą. W tym przypadku 
wchodzimy w rolę scenografa: traktujemy 
mebel oraz dodatki jak rekwizyty. Dbając  
o dopasowanie detali i konsekwencję 
stylową, tworzymy „okienko” do innej 
epoki, kompozycję, na którą składa 
się np. toaletka wraz ze zbiorem 
przyborów toaletowych. To propozycja 
zwłaszcza dla kolekcjonerów, pozwalająca 
wyeksponować zgromadzone skarby. 
Inne zasady obowiązują w przypadku 
grupy zabytkowych mebli, które trzeba 
zgrać z resztą wyposażenia. Lepiej unikać 
stawiania oryginałów obok kopii. Stylowe 
sprzęty dobrze wyglądają zestawione 
z minimalistycznymi o neutralnej 
kolorystyce.   
 
GRA ZESPOŁOWA  
Ducha minionej epoki można również 
wprowadzić do wnętrza, stylizując  
je w całości na historyczne, pamiętając,  
że nie chodzi o wierną rekonstrukcję, lecz 
o atmosferę. Do stylowych rzeczy też 
dobieramy współczesne, ale takie, które 
dzięki oszczędnej formie i stonowanej 
barwie stanowią tło lub w uproszczony 
sposób nawiązują do wybranej epoki,  
np. charakterystyczną linią czy detalem. 
Nowe meble można też obić tkaniną 
imitującą zabytkowy deseń, by w ten 
sposób połączyć je wizualnie z antykami. 5 zd
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szkło do podziwiania  
Ozdobne karafki: po lewej „Carafe à vin 
Figeac”, Mis en Demeure, ok. 400 zł, 

decofinder.co.uk; po prawej „Decanter 
Sophia”, Flamant, 255 zł, square space



Klasycyzm – styl odwołujący się do sztuki starożytnej Grecji oraz Rzymu 
– dominował na przełomie XVIII i XIX wieku, a potem jeszcze kilkakrotnie 
wracał. Oprócz motywów zaczerpniętych z antyku, charakterystyczne dla niego 
jest dążenie do symetrii oraz osiągnięcia wrażenia harmonii i ładu. Kompozycje 
powinny być wyważone i statyczne, kształty regularne, dekoracja powściągliwa. 
1. Meble klasycystyczne idealnie komponują się ze współczesnymi, 
minimalistycznymi sprzętami, gdyż tak jak one bazują na geometrycznych 
formach i liniach prostych. Można tu łączyć drewno, szkło, metal i plastik. 
2. Kolorystyka – niezwykle stylowo wygląda trio: niebieski, biel plus złoto.  
3. Pasują nowoczesne dodatki w technicznym duchu, a także elementy 
zwiększające świetlistość wnętrza, a więc szkło, lustra, kryształowe żyrandole 
itp. Historyczny „look” podkreślą gipsowe i marmurowe figury oraz sztukateria.

poNadczasowa elegaNcja
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Jego wysokość 
lustro 

Króluje w pokoju i nie znosi  
tłoku. Wieszając takie 

zwierciadło, pamiętajmy, 
żeby zostawić mu całą ścianę 

na wyłączność. „Trumeau 
Bonnieux”, na zamówienie,  

decofinder.co.uk

Baza, czyli ściany i podłoga. Proponujemy parkiet z dębu 
o miodowym odcieniu plus dyskretne tapety w pionowe 
pasy, którymi można korygować proporcje pomieszczenia, 
podwyższyć je optycznie. Tapety z kolekcji „New Stripes  
& Plains”, Cole & Son, od 461 zł/rolka, impresje home 
collection; parkiet „San Marco”, ok. 200 zł/m2, Barlinek.com.pl

salon po parysku  
Szykowna sofa nawiązuje do klasycyzmu 
proporcjami oraz kształtem. Jednocześnie 
wygląda modernistycznie dzięki temu,  
że całkiem pozbawiono ją ozdób. „Corfou”, 
na zamówienie, misendemeure.com

nowoczesny łĄcznik 
Lampa kolorem i deseniem abażuru 
nawiązująca do parkietu. To przykład 
dekoratorskiego triku: wprowadzamy 
do aranżacji akcent, który pod 
względem barwy, formy lub wzoru 
stanowi echo większego elementu  
już użytego we wnętrzu. „MyLiving”,  
ok. 1800 zł, philips.pl

z kwiatka na kwiatek 
Kontrast stylistyczny: nieregularny wzór dywanu przełamuje klasycystyczny porządek, ale gamą barwną 

jest ściśle dopasowany do reszty wystroju. „Calas”, Alpujarreña, od 6555 zł, mesmetric.com

grand tour W XVIII w. arystokraci 
ozdabiali swoje domy starożytnymi pamiątkami 

przywiezionymi z podróży do Rzymu.  
Nie musimy od razu wybierać się do Włoch, 

by kontynuować tę tradycję. Wystarczy kupić 
np. malowany na biało postument „Montaigne”. 

Wygląda bardzo autentycznie. Mis en Demeure, 
na zamówienie, misendemeure.com
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Kanapy plus stolik kawowy – żelazny zestaw 
współczesnego salonu, wcale nie musi „zgrzytać”  
w aranżacji inspirowanej wiejskim barokiem. Sprzęty 
wypoczynkowe są w stonowanym, neutralnym kolorze, 
a w roli stolika występuje skrzynia, mebel, który  
aż do XVIII wieku był podstawą wyposażenia 
mieszkalnych pomieszczeń 

odpoczynek   
we dworze
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usiĄść Jak  
trzysta lat temu 

Współczesna replika słynnego 
„Windsor Chair”, krzesła szczególnie 
popularnego w XVIII wieku w Anglii  

i w Ameryce. Jego charakterystyczne  
cechy to ażurowe oparcie  

z prętów oraz toczone, połączone 
trawersami nogi, od ok. 1800 zł, 

Blueknightwindsorchairs.com

podłoga pod lupĄ
Aby wyglądała na starą, krawędzie desek 

heblowano ręcznie. Dzięki temu mają 
nieregularny kształt charakterystyczny  

dla rzemieślniczego wykonania.  
Szczegół, ale buduje klimat.  

„Cathedral Floor”, Chapel Parket,  
ok. 390 zł/m2, chapelparket.pl 

autentyczny luB atrapa
Kominek idealnie pasuje do wnętrza 

stylizowanego na historyczne. Gdy nie mamy 
prawdziwego, możemy wykorzystać wnękę  

w ścianie i do niej przymocować samą ramę.  
W niszy zamiast paleniska znajdą się wtedy 

grube świece postawione wprost na posadzce.  
Dodatkowo, tylną ściankę wnęki warto obłożyć 
cegłami, by stworzyć złudzenie zamurowanego 

przewodu kominowego. „Roma”, portal  
z marmuru, ok. 5400 zł, stoneo.pl 



Gdy mamy dość modnego miejskiego życia, 
ziemiańskie „zdrowe, naturalne” klimaty wydają się 
wybawieniem. Ich zwolennicy, urządzając mieszkanie, 
mogą odwołać się do nieco już opatrzonej tradycji  
XIX-wiecznego polskiego dworku albo czerpać 
inspiracje z XVII- i XVIII-wiecznego „country style”.  
Jak więc urządzić wnętrze nawiązujące  
do anglosaskiej wiejskiej siedziby z epoki baroku?  
1. Na podłogę: kładziemy deski lub kamienne płyty 
oraz maty. W XVII wieku maty były wyplatane  
z sitowia, ale nie mamy zamiaru tworzyć rekonstrukcji 
– sizal i współczesne plecionki z różnych rodzajów 
włókien świetnie zdadzą egzamin. Perski dywan 
będzie wyglądał bardziej stylowo, gdy położymy  
go na stół zamiast na posadzkę i postawimy na nim 
mosiężny lichtarz z podstawą w kształcie dzwonu  
oraz misę z owocami.
2. Ściany powinny być białe, nieco chropawe.  
Na ich tle szlachetnie zaprezentuje się olejny  
obraz w ciemnej kolorystyce, ujęty w proste,  
złote, ale sczerniałe od starości ramy. 
3. Zestawiamy masywne meble z nielakierowanego 
drewna ze sprzętami nawiązującymi do baroku, 
wyposażonymi w toczone spiralnie nóżki itp. 
Idealnie wpisują się w ten styl wyplatane siedziska. 
Współczesnym, a jednocześnie neutralnym akcentem 
będą regały z otwartymi półkami. 
4. Dodatki do wyboru: z kutego żelaza, cyny 
lub mosiądzu, myśliwskie (polowanie to przecież 
ulubiona rozrywka „dziedzica”) oraz drewniane 
– rustykalne. 

  wIejska posIadŁoŚĆ
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draBinka na książki i drobiazgi.  
Uwaga: by dobrze wyglądała, wypełniamy  
ją maksymalnie w połowie. Powinno zostać 
dużo pustego miejsca. Regał modułowy,  
De La Espada, od 13 455 zł, mesmetric.com

cnota dyskrecJi 
Królowa salonów w beżowym obiciu 

wtapia się w spokojną, naturalną 
kolorystykę aranżacji. Sofa „Eric”,  

4890 zł, decolor.pl 

nóżka Jak tralka 
Inspirację można czerpać nie tylko z zabytkowych 

wnętrz, ale i parków. Na przykład stolik wykonany z masy 
przypominającej kamień wygląda jak zabrany z ogrodu  

w stylu francuskim. Ustawiony w salonie, interesująco 
prezentuje się w zestawieniu z surową misą z betonu. Stół 

„Ascott”, Flamant, 6682 zł, square space; misa „Beton 
Bowl”, Decode London, 2200 zł, hafart.pl 

położony  
na deski 

Zamiast maty: podobny 
na oko, ale trwalszy  

od niej i bardziej miękki  
w dotyku dywan „Flat”. 

Ręcznie robiony 
z wełny, lnu i juty. 

Alpujarreña, od 7105 zł 
 (240x170 cm), 

mesmetric.com

ozdoBne 
zawiJasy
Żelazny żyrandol 
wzorowany  
na starych  
wieloramiennych 
świecznikach. Ale 
można do niego 
zamontować 
energooszczędne 
świetlówki.  
„Notte”, 2290 zł,  
almi-decor.com.pl 

światło  
w mroku

Tradycyjna 
przenośna latarnia,  

przeznaczona  
nie tylko do wnętrza.   
Zabrana wieczorem  

do ogrodu, będzie 
stylowo błyszczeć 

wśród kwiatów. 
„Pavilion”, House 

Doctor, 259 zł,  
Bellemaison.pl 


