Obrazy z kwiatami - sposób na zachowanie
lata
Wyglądasz za okno i co widzisz? Zachmurzone niebo, bezlistne drzewa i deszczową bądź
śnieżną zawieruchę. Do ciepłego lata czy choćby słonecznej wiosny zostały nam jeszcze
długie miesiące. Jeśli jednak nie chcesz się poddać niesprzyjającej aurze, obrazy z kwiatami
polnymi pełne energetycznych, intensywnych kolorów pomogą Ci przetrwać do pierwszych
pogodnych dni. Czerwone maki, żółte mlecze, a może fioletowe chabry? Wybierz jeden
spośród setek możliwych wzorów i odmień swoje wnętrze o 180 stopni!
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Pomysł na wnętrze usłane kwiatami

Kwiaty to jeden z wdzięczniejszych motywów dekoracyjnych. Jest uniwersalny, ponadczasowy i
zawsze modny. Niezależnie od tego, w jakim stylu urządzony jest Twój salon, obrazy kwiaty będą
ozdobą, na którą w ciemno możesz się zdecydować. Zarówno romantyczny wystrój, jak i
minimalistyczna aranżacja będą znakomitym tłem dla kolorowych, pełnych życia roślin. Oto kilka
propozycji, które mogą być ciekawym źródłem inspiracji do stworzenia własnej, autorskiej koncepcji

dekoratorskiej.
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Róże – to jeden z najchętniej wybieranych wzorów. Jest delikatny, romantyczny i niezwykle kobiecy.
Obrazy kwiaty utrzymane w białej lub różowej kolorystyce znakomicie ozdobią klimatyczną
sypialnię w stylu shabby chic lub salon utrzymany w angielskim stylu. Oba te wnętrza
charakteryzują się przytulną, pełną bibelotów aranżacją, w której róże znakomicie pasują do
bielonych drewnianych mebli i puszystych dywanów.
Polne kwiaty – możemy je wprowadzić zarówno do tradycyjnej kuchni, jak i rustykalnej aranżacji
dziennego pokoju. W pierwszej wersji obrazy kwiaty polne nawiązując do gatunków
wykorzystywanych w gotowaniu będą świetną, powiązaną tematycznie dekoracją. Sięgnij po
słoneczniki, maki lub lawendę i wprowadź odrobinę kolorów do swojej kuchni. Z kolei w
rustykalnym salonie obrazy kwiaty powinny pasować do znajdujących się we wnętrzu elementów –
mebli, kolorów ścian czy dodatków.
Lawenda – kojarzy nam się przede wszystkim z przemysłem kosmetycznym i perfumeryjnym.
Obrazy kwiaty przedstawiające fioletowe pola rozciągające się aż po horyzont ozdobią stonowaną
łazienkę, jak i sypialnię we francuskim, prowansalskim stylu. Wyrazisty kolor ożywi pastelowe
wnętrze i będzie znakomicie kontrastował z drewnianymi, postarzanymi meblami.
Storczyki – egzotyczna orchidea to świetne rozwiązanie do nowoczesnego, przestronnego salonu.
W minimalistycznym, oszczędnie urządzonym wnętrzu, obrazy kwiaty przedstawiające tę wyrazistą
roślinę, będą się mogły zaprezentować w pełnej krasie, ściągając na siebie całą uwagę
domowników. Szeroka gama kolorystyczna sprawia, że możesz wybrać zarówno gatunki o
delikatnym, kremowym odcieniu lub intensywnej fioletowej bądź czerwonej barwie.

Nowocześnie czy klasycznie?

Decydując się na konkretne obrazy musimy wziąć pod uwagę nie tylko gatunek roślin, lecz także
sposób ich przedstawienia. Patrząc na dzieła wielkich mistrzów malarstwa szybko zauważymy w jak

bardzo różnorodny sposób możemy przedstawić ten sam kwiat – realistycznie, abstrakcyjnie,
geometrycznie lub minimalistycznie. Jeśli chcemy zachować harmonię w aranżowanym wnętrzu
powinniśmy się zastanowić po jaką ozdobę sięgnąć. Obrazy z kwiatami nowoczesne przedstawiające
artystyczne, czarno-białe zdjęcia, wykadrowane fragmenty roślin czy schematyczne przedstawienia
skomponowane z zaledwie kilku prostych linii sprawdzą się znakomicie w industrialnej,
skandynawskiej bądź minimalistycznej aranżacji. Jeśli jednak nasz pokój odznacza się tradycyjnym,
klasycznym wyglądem, o wiele lepiej będzie postawić na obrazy kwiaty polne przypominające dzieła
olejne wielkich mistrzów malarstwa lub akwarelowe szkice.

Mniej znaczy więcej czy im więcej, tym lepiej?

To odwieczne dekoratorskie pytanie najlepiej odnieść do metrażu, jakim dysponujemy. W
przestronnym salonie możemy puścić wodze naszej fantazji i sięgnąć po kilka obrazów z kwiatami
tworząc z nich ciekawy, autorski tryptyk. Decydując się na takie rozwiązanie warto wybrać klucz,

którym będziemy się posługiwać, dobierając wzory. Może to być kryterium kolorystyczne, gatunkowe
lub stylistyczne, na przykład obrazy z kwiatami polnymi w abstrakcyjnym stylu lub trzy kompozycje
przedstawiające tylko czerwone rośliny. Jeśli jednak nasz salon jest kameralny, zbyt duża ilość
elementów dekoracyjnych optycznie przytłoczyłaby metraż. W takiej sytuacji zdecyduj się na jeden,
ale wyrazisty obraz, który stanie się zasadniczą dominantą aranżacji.

