
olor w zaprojekto-
wanym wnętrzu 
współgra z podzia-
łami pomieszczeń 
wyznaczającymi 

poszczególne funkcje użytkowe, pobudza do pracy 
w gabinecie lub uspokaja w strefie relaksu, czasem 
szokuje i gra główne skrzypce, a innym razem jest 
tylko dobrze zakomponowanym w pomieszczeniu 
tłem, na którym prezentowane są różne elementy 
wystroju. Projektant „zawodowiec”, używając koloru, 
kieruje emocjami osoby przebywającej w danym 
wnętrzu. Człowiek, który po raz pierwszy doświadcza 
projektowanej przestrzeni, używając zmysłów, czyta 
wnętrze emocjami. Twórca, ma do dyspozycji całą 
gamę środków artystycznego wyrazu, jednym z waż-
niejszych jest wprowadzenie odpowiednich kolorów 
do projektu. To właśnie barwy najlepiej i najszybciej 
przemawiają do zmysłów, wywołując odpowiednie, 
zaprojektowane uczucia.

Podczas aranżowania domu w Warszawie 
projektantka wnętrz Zuzanna Krasuska, jako „sma-
kosz” i entuzjastka nasyconych barw, postanowiła 
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W tytule wykorzystano cytat z książki pt. „Pełnia Architektury”, której autorem jest Walter Gropius, 
znakomity architekt oraz jeden z przedstawicieli stylu międzynarodowego. Słowa te wypowiedział, 
odpowiadając na pytanie klienta podczas swojej praktyki zawodowej. W krótkim zdaniu zawarł to, 

w jaki sposób projektant, zawodowiec, patrzy na kolor używany w architekturze. Aby była ona pełna 
i niebanalna, barwy należy traktować instrumentalnie i świadomie grać we wszystkich tonacjach, 

jak muzyk na dobrze dostrojonym instrumencie. 

Mój ulubiony
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– oczywiście za zgodą inwestora – przeprowadzić eksperyment, zada-
jąc sobie pytanie nawiązujące do tytułu artykułu: Czy istnieje kolor 
różnobarwny i gdzie jest zlokalizowany? Czy na kole barw szukać go 
bliżej fioletów? Czy też skupić wzrok na kolorach ziemi? Może ukrył 
się gdzieś przykryty pudrowym różem lub nie może wydostać się 
spod karminowej czerwieni? Być może odbił się gdzieś od chłodnego 
turkusu, trafiając w ramiona rozpalonej do białości pomarańczy. 
Poszukiwania odpowiedniego koloru „różnobarwnego” nie były 
łatwe, ale po przejściu wszystkich etapów projektowania wnętrza 
oczom właścicieli ukazała się niezwykła kompozycja. Ich nowy dom 
stał się współczesną odpowiedzią na eksploracje architekta. Zgubiony 
„różnobarwny” został w końcu odnaleziony i zbudował swój własny, 
niepowtarzalny klimat tutaj – w tym oto domu. 

Wchodząc do salonu, zostawiając za sobą drzwi do wiatrołapu, 
widzimy wnętrze, w którym elementem organizującym całą przestrzeń 
staje się kominek. Po jednej stronie, za plecami paleniska znajduje się 
mały gabinet Pani domu, a po drugiej stronie – wygodna kanapa. Na 
otwartej przestrzeni za meblem zorganizowano stół jadalniany. Tuż za 
nim znajduje się wejście do kuchni. Drzwi do niej są suwane i w razie 
potrzeby można je zamknąć, ukrywając za nimi świat, „przeładowa-
nego” porządku, bo przecież w kuchni zawsze panuje ład. Jednak nie 
układ wnętrz tego domu stanowi o istocie odbioru estetycznego. To 
właściwe zestawienie ze sobą kilku mocnych barw otoczone anielską 
bielą pozostałych ścian. Ten nieprzeciętny taniec, w którym użyte 
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kolory budują między sobą „dźwięczne napięcie”, jakie 
słyszymy, stojąc na środku pomieszczenia. Nie jest to 
jednak kakofonia, ale pięknie skonstruowana kompozy-
cja kolorowych płaszczyzn przełamanych gdzieniegdzie 
liniowym sposobem na podkreślenie układu sufitowych 
halogenów, mocnym rytmem powtarzających się czar-
nych elementów barierki oraz rudawo-szarych płytek 
gresowych położonych kierunkowo wzdłuż jadalni, które 
w kuchni i na kominku stanowczo i bez pytania wspi-
nają się na ścianę, by na końcu posmakować delikatnego 
dotyku płaszczyzny sufitu. 

W celu ukrycia systemu klimatyzacji kanałowej 
zastosowane zostało złamanie sufitu i poprowadzenie 
go na dwóch wysokościach. W ten sposób znalazło się 
miejsce na udekorowanie sklepienia oświetleniem linio-
wym, stosując pas LED-owy w półce sufitu podwiesza-
nego. W kuchni górny pułap także ma dwie wysokości 
i półkę, zza której wydobywa się światło. Ten sam sposób 
oświetlenia dekoracyjnego zastosowano nad schodami. 
Na półpiętrze znajdują się drzwi do pokoju nad gara-
żem, który został zaprojektowany tak, aby można było 
tam organizować rodzinne spotkania. Tutaj także kolor 
„różnobarwny” prezentuje się w pełnej gamie zestawień. 
Kobalt, brąz, delikatna szarość, granat, beż i turkus  
– wszystkie one przeplatają się i wpływają bezpośrednio 

na siebie. Mimo że projektantka zastosowała kilka kolorów w jednym wnętrzu, pomiesz-
czenie nie jest przytłoczone i zbyt agresywne w wyrazie, ale energetyczne oraz pobudzające. 
W końcu to miejsce przeznaczone do spotkań, a na nich nierzadko dochodzi do sponta-
nicznych tańców i intensywnych dyskusji przy lampce wina. 

W dalszej części domu, w holu na piętrze, kolorystyka utrzymana jest w podobnej tona-
cji i natężeniu. Schody na poddasze to samonośna struktura złożona z ciemnych elementów 
stopnic wspartych na konstrukcji stalowej barierki i pochwytu, złożonej z rurek lakierowa-
nych proszkowo. Z holu na górze przechodzimy bezpośrednio do łazienki, w której toczy 
się nieustanna walka o panowanie. Po jednej stronie kolor turkusowy „położony” na płytę 
meblową lakierowaną, wykończoną w połysku, a po drugiej płytki gresowe w odcieniach 
ciemnego i jasnego brązu, gdzieniegdzie z perłowym połyskiem. Ciekawe, kto zostanie 
królem pomieszczenia, a kto feudałem oddającym pokłony. 

Tuż obok znajduje się sypialnia, w której także nie zabrakło koloru, podobnie jak 
w chillout roomie, wnętrzem rządzi kobalt otoczony szarością i beżem. Jak w kilku innych 

pomieszczeniach dekoracyjnym elementem 
stało się światło ukryte za półką w suficie 
podwieszanym. Jej rant został ozdobiony 
listwą sztukateryjną. Rozwiązanie to wnosi 
do wnętrza kobiecy, delikatny klimat. 
Sypialnia połączona jest przechodnią gar-
derobą z łazienką utrzymaną w kolorach 
szarości. Głównym nośnikiem melanżu 
jego jasnych i ciemnych odcieni jest płytka 
gresowa, którą zostały obłożone wszystkie 
ściany. Dla kontrastu okna podkreślono 
ramami wykonanymi z płyt MDF lakie-
rowanych na kolor biały. Pojawiły się też 
elementy o czarnej barwie, jaka powtarza 

22 LivingRoom  LivingRoom 23



się również na szklanej obudowie wanny i lakierowanych 
frontach szafki pod umywalką. Tym, co stanowi o wartości 
estetycznej tego wnętrza, jest zdjęcie przekroju kamienia. Agat 
przykuwa uwagę i powoduje, że aranżacja zapada w pamięć. 

Projekt prezentowanego domu to wielka kompozycja 
kolorystyczna. Na parterze, na piętrze, w łazienkach, w salo-
nie rozgrywa się barwny spektakl, który pobudzi do refleksji 
i zaciekawi nawet tych najbardziej obojętnych. To swoisty 

monodram, w jakim główną rolę gra kolor „różnobarwny” 
– odcień najbardziej ukochany przez architektów. W jego 
skomplikowanej strukturze zmieszczą się wszystkie tonacje. 
Warunek jest jeden. Muszą być one dobrze skomponowane 
w danej przestrzeni. W przypadku tego domu projektantka 
Zuzanna Krasuska sprawiła się znakomicie, nadając wnętrzom 
niepowtarzalny charakter i co najważniejsze udowodniła, że 
kolor „różnobarwny” rzeczywiście istnieje. 
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