
Myśląc „baza”, mam w głowie od razu bia-
łe ściany. Na potrzeby pisania tego materiału 
przejrzałam również zdjęcia, które dostaję, 
kiedy podejmuję z kimś współpracę. Zawsze 
proszę o przesłanie dwóch, trzech zdjęć wnę-
trza, które jest pewnym punktem wyjścia do 
stworzenia przestrzeni spełniającej marze-
nia o przytulnym miejscu do życia. I wiesz 
co? Te zdjęcia zawsze pochodzą z wnętrz, 
w których są białe ściany. Ewentualnie szare/
czarne (farba tablicowa). 

Dlaczego? Ponieważ na pierwszym planie tych 
wnętrz jest ich fantastyczna stylizacja osią-
gnięta poprzez galerie zdjęć i plakatów na 
ścianach, układ mebli, piękne poduchy, koce, 
zasłony, wazony z kwiatami, hamak, fotel, 
który zachęca, żeby w nim po prostu usiąść 
i być. 

A jak to z reguły bywa, kiedy zaczynasz remont 
domu/mieszkania? Przestrzeń jest pusta, we 
wnętrzu słychać jeszcze echo. Patrzysz na pu-
ste ściany bez mebli, bez dekoracji i zaczynasz 
czuć niepokój. Jak to wszystko ocieplić, jak to 
otulić, jak sprawić, żeby było pięknie. I wtedy 
wykonawca pyta o kolory ścian… Myślałaś o 
białych, ale zaczynasz mieć wątpliwości. Pa-
miętam doskonale minę naszego wykonawcy, 
kiedy postawiliśmy przed nim wiadra białej 
farby i jego pytające spojrzenie: A gdzie kolor? 
Wszystko na biało? Przecież będzie jak w szpi-
talu (ale o tym szpitalnym fenomenie już pisa-
łam, więc nie będę się powtarzać).

Zatem jeśli pracujesz z projektantem/dekora-
torem/stylistą to na pewno razem wybierzecie 
coś fantastycznego. 
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Jeśli jednak na placu boju jesteś 
sama, to zdaj się na moje doświad-
czenie i wybierz biały/jasny szary. 
Resztę osiągniesz przez dodatki 
i wyposażenie wnętrza, o czym 
w dalszej części książki. Dziś może 
jeszcze tego nie widzisz, ale wbrew 
pozorom białe ściany najłatwiej 
utrzymać w czystości.  

Dlaczego?  
Bo jeśli masz w domu dzieci, to bie-
rzesz po prostu wałek z farbą i ma-
lujesz miejsce, które zostało potrak-
towane przez słodkie, brudne rączki. 
Nie ma problemu z odcinającym się 
kolorem, który pigmentuje i zmienia 
kolor po jakimś czasie (utlenia się, 
pada na niego światło etc.). Nie ma 
problemu z odcinaniem sufitu,  
bo wszystko jest białe. Robisz to 
szybko i sprawnie.

Jesteś trochę sceptyczna, wobec zdjęć 
z inspiracjami (powiem wprost: 
białymi ścianami), które dostaję? 
Wybrałam kilka mieszkań fanta-
stycznych dziewczyn z Instagrama. 
Zobacz sama :)
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