
Nowoczesność nowoczesności nierówna. Bo o wnętrzu w jakim stylu

myśl imy ,  k iedy  mówimy o  nowoczesności – minimalistycznym,

skandynawskim, a może eklektycznym? Wszystkie je łączy bardzo ważna

cecha, niezależna od tego czy w naszych czterech ścianach gości sterylna i

harmonijna biel, industrialna czerń i szarość,  a może nawet nowojorski

k o b a l t .  D o  k ażd e j  z  t y c h  a r a nżacyjnych wariacj i ,  nawet te j

najoszczędniejszej w dodatkach, świetnie nada się obraz .  Ożywi on

pomieszczenie, ozdobi, będzie  przyczynkiem wielu  c iekawych i

wzbogacających rozmów. Jak jednak wybrać ten odpowiedni dla nas i dla

naszego domu?

Dobieramy obraz do wnętrza

Warto dać szansę wielkoformatowym abstrakcjom, mimo iż może z początku brzmieć to nieco

ekstrawagancko, to z pewnością o k ażą s ię one strza łem w dziesiątkę.  Zw łaszcza że sztuka

nie guratywna daje olbrzymią możliwość wyboru formy, kompozycji, palety kolorów, co sprawia, że

łatwo znaleźć coś idealnie współgrającego z naszą estetyką. Dobierając obraz do wnętrza, trzeba zadać

sobie ważne, o ile nie najważniejsze pytanie – gdzie i dlaczego chcę go tam umieścić?

Czy lepiej powiesić go w centralnym punkcie w salonie lub jadalni, tak żeby był często oglądany i

przykuwał wzrok, a może jednak wolę zachować jednolitą i stonowaną gamę barwną, choć zależy mi

na dyskretnym ożywieniu swojej sypialni oraz sprawieniu, że stanie się przytulnym miejscem, w

którym mogę się wyciszyć.

Aranżując wielkogabarytową abstrakcję w nowoczesnym domu trzeba wziąć pod uwagę również jej

kompozycję i kolorystykę, odnosząc  s ię c iągle do tego, jaką funkcję ma ona pełnić.  Obraz o
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symetrycznej i/lub centralnej konstrukcji odgrywa rolę mocnego punktu we wnętrzu, dobrze jest więc

znaleźć mu miejsce, w którym inne dodatki nie będą odwracały od niego uwagi i vice versa.

Z kolei sztuka cechująca się bardziej ekspresyjną plamą barwną, niż poukładanymi wzdłuż osi symetrii

elementami, ze względu na swoją subtelność i organiczność formy, nada czterem ścianom witalizmu i

przytulności w podobnie naturalny sposób, jak robią to rośliny doniczkowe. Wychodzące z ram,

płynące, czy przenikające się kształty i kolory, dyskretnie ożywiają powierzoną im ścianę, przy tym z

niej nie krzycząc i nie narzucając się.

Monochromatyzm lub mocne kontrasty

Analizując konstrukcję nie sposób pominąć bogactwo barw, dostarczane nam przez abstrakcje. Znów

trzeba wrócić do punktu wyjścia i pytania, co chcemy tym obrazem osiągnąć. Jeśli zdecydujemy się na

dynamiczny, niescentralizowany układ, który subtelnie ma ożywić nasze wnętrze, warto przy wyborze

koloru wziąć pod uwagę wystrój – meble, dodatki, farbę na ścianach, tak aby sztuka z nimi

odpowiednio korespondowała.

Nie oznacza to, że wszystko musi być w jednej tonacji – choć zachowanie zawężonej gamy barwnej

również może przynieść dobry i pożądany efekt. Przykładowo w biało-gra towym wnętrzu świetnie

odnajdzie się kompozycja z domieszką granatu i ochry. Istotną kwestią jest to, czy dzieło cechuje

monochromatyzm, czy mocne kontrasty, np.  oletowo-żółty ,  zwłaszcza, że  t e  d rug i e  będą

zdecydowanie wyrazistsze i sprawdzą się jako mocny punkt w naszej aranżacji.

Taką selekcję warto wykonywać w podparciu o już gotowe przyk łady lub chociaż inspiracje. Może w

tym pomóc portfolio artystki Katarzyny Pander-Liszki, przekrojowe i różnorodne. Pozwala ono na

dobranie tego idealnego dla nas obrazu, niezależnie od tego czy chcemy czegoś dyskretnego w

odcieniach beżu, czy jednak w pop-artowym klimacie, o mocnych kontrastach barwnych i

temperaturowych, z silnie odznaczoną, symetryczną kompozycją.

Sztuka wielkoformatowa w nowoczesnym wnętrzu

Ostatnim, choć równie ważnym krokiem w aranżacji wielkoformatowej abstrakcji w nowoczesnym

mieszkaniu jest jej usytuowanie. Co prawda, to ważny aspekt od samego początku, ale w końcu

moment wbicia gwoździa w ścianę musi nadejść. Niezaprzeczalną zaletę dużych formatów stanowi

fakt, że nawet jeśl i  są powieszone odrobinę za nisko lub za wysoko nadal są dobrze widoczne.

Oczywiście i tak trzeba gruntownie tę kwestię przemyśleć, znaleźć to idealne miejsce, natomiast

rozmiar ten odznacza się większą tolerancją niż np. format A3.
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Właściwym pomysłem jest umieszczenie go w stre e wolnej od rozpraszaczy – telewizora lub

dekoracji, ale istotnej i skupiającej uwagę – w jadalni nad stołem czy w salonie nad kanapą, aby dać

przestrzeń obrazowi i reszcie wystroju. Mimo swoich gabarytów i wyrazistości, powinniśmy

zrezygnować z wieszania go po kątach, lepiej ulokować go w centralnym punkcie, na wysokości oczu,

a on odwdzięczy się nam wprowadzając do naszego domu przytulność, nadając elegancji i ożywiając.

Przy okazji powiększy on optycznie przestrzeń i zadziała jak okno do innego, abstrakcyjnego, barwnego

świata.
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SŁOWA KLUCZOWE: Katarzyna Pander-Liszka obraz obraz wielkoformatowy obrazy z żywicy epoksydowej

wybieramy obraz żywica epoksydowa
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