
M aksymalizm często stawiany jest w  kontrze do mi-
nimalizmu, którego podstawą jest idea redukcji 
zbędnych elementów. Można by więc pomyśleć, że 

przeciwieństwem takiego podejścia w aranżowaniu wnętrz bę-
dzie gromadzenie jak największej liczby przedmiotów i przełado-
wywanie nimi pomieszczeń. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie 
maksymalizm zbudowany jest na koncepcie nadmiaru, ale nie 
ilościowego. Podobnie jak w przypadku sztuk wizualnych, mak-
symalizm we wnętrzach bazuje na dekoracyjności, zmysłowości 
i  fantazji. Ekspresji wyrazu. Stawia na odważne wzory i kolory, 
bogate detale i niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju wypo-
sażenie. Pozwala tworzyć wnętrza najbardziej bliskie użytkow-
nikom, wyrażające złożoność i  wielopłaszczyznowość ich oso-
bowości. W świecie designu za maksymalistów możnaby uznać 
np. członków awangardowej włoskiej Grupy Memphis (założonej 
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WIĘCEJ, 
MOCNIEJ, 

ODWAŻNIEJ!

ZYSKUJĄCY OSTATNIO NA POPULARNOŚCI 
MAKSYMALIZM LUBI KONTRASTY I CIEKAWE 

ZESTAWIENIA WZORÓW, KOLORÓW CZY FAKTUR. 
ZAMIAST WYCISZAJĄCEGO SPOKOJU OFERUJE NAM 

DYNAMIKĘ I INTERESUJĄCE FORMY. JAK ŻADEN 
INNY STYL POZWALA WYRAZIĆ NASZ CHARAKTER 

I OSOBOWOŚĆ. DOPUSZCZA WSZELAKIE 
WNĘTRZARSKIE EKSPERYMENTY I ZABAWĘ. 

DOBÓR MOŻLIWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
I BARW JEST W TYM PRZYPADKU W ZASADZIE 
NIEOGRANICZONY. ZASADY? NIE OBOWIĄZUJĄ.

w 1981 roku) – specjalistów od kontrastowania kolorów i zabaw-
nych form, albo holenderskiego romantyka Marcela Wandersa 
– kreatora bajkowych wnętrz i produktów, czy też ekscentrycznie 
łamiących schematy projektantów ze Studia Job, którzy określają 
swój styl jako „new gothic”. Jeżeli zajrzymy na ich stronę interne-
tową, od razu rzuci się nam w oczy szczere, sformułowane wiel-
kimi literami wyznanie co założyciele Studia –  Job Smeets oraz 
Nynke Tynagel – sądzą o minimalizmie (na wypadek gdyby kto-
kolwiek miał wątpliwości). 

WZORNICZY TYGIEL
Podstawowym zabiegiem aranżacyjnym maksymalizmu jest 
mieszanie – kolorów, wzorów, tekstur, stylów. W kwestii kolorów 
– możemy wykorzystać zarówno spokojniejsze kolory i skontra-
stować np. biel z granatem, ale też sięgnąć po połączenie różu 
i butelkowej zieleni. Podobnie w kwestii wzorów – w maksyma-
listycznym wnętrzu sprawdzą się i tapety z motywem fl orystycz-
nym i płytki z grafi cznymi dekorami. Zarówno palmowe liście czy 
paprocie, jak i dekoracyjne, np. barokowe wzory, zwrócą uwagę 
barwą i oryginalnością, będą stanowić aranżacyjną dominantę. 
Możemy bawić się nie tylko kolorami i wzorami. Klimat wnętrzu 
nadają też również faktury, a w przypadku maksymalizmu – ich 
nietypowe zestawienia. Naturalne tkaniny, takie jak len czy wełna 
mogą tu sąsiadować z odmianami pluszu – welurem, welwetem 
czy aksamitem. Miksować możemy też wszelakie inne, pozornie 
niepasujące do siebie elementy –  np. powierzchnie błyszczące 
z matowymi w przypadku płytek ceramicznych.

CIEMNO, DUSZNO I PRZYTULNIE
Maksymalizm wkracza też do łazienek, od których oczekujemy 
dziś bardziej efektownego designu. Kluczowe dla osiągnięcia 
w  łazience artystycznego klimatu charakterystycznego dla tego 
stylu, jest zastosowanie odpowiednich okładzin ściennych. W tej 
roli sprawdzą się na przykład wyraziste tapety z fl orystycznymi 
wzorami – im ciemniejszy i bardziej skupiony wzór, tym lepiej. Do 
maksymalistycznych łazienek świetnie będą również pasować 
wielkoformatowe płytki ceramiczne, np. imitujące marmur z wy-
razistym użyłowieniem. Na takim tle możemy zamontować cera-
mikę sanitarną przełamującą konwencje – kolorową miskę w.c. 
czy ozdobioną fakturą umywalkę, której towarzyszyć będzie np. 
złota armatura. Charakteru maksymalistycznej łazience dodadzą 
też dekoracje, rośliny czy lustro w wyrazistej ramie. 
Maksymalizm zezwala na zestawianie ze sobą przedmiotów z in-
nych „wzorniczych światów”. Surowych elementów loftowych 
z meblami w stylu art déco. Skandynawskiej sofy z dekoracjami 
etnicznymi. Nie znaczy to jednak, że wystarczy po prostu po-
mieszczać wszystko ze wszystkim, aby stworzyć ciekawą, mak-
symalistyczną aranżację. Wręcz przeciwnie. To styl chyba najbar-
dziej wymagający i trzeba poruszać się w  jego ramach z dużym 
wyczuciem i umiejętnością. Najlepiej według określonego wcze-
śniej planu, koncepcji spajającej całość aranżacji. Tak, żeby nie 
przekroczyć granicy przesady i nie popaść w kicz. ■

Płyta wielkoformatowa 
Monet Blue z serii 
Monumental Ceramiki 
Paradyż. Błękitna 
kolorystyka, podbita 
granatem kontrastuje 
z rdzawymi żyłami.

MAKSYMALIZM
PARTNER: CERAMIKA PARADYŻ

TREND:
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WIELKI FORMAT DLA MAKSYMALISTÓW

ALDONA 
CHUDZICKA, 
CERAMIKA 
PARADYŻ

Płytki ceramiczne w wielkim formacie na stałe zagościły 
we wnętrzach i cieszą się nadal ogromnym powodzeniem. 
Wszechobecnego maksymalizmu pragną świadomi klienci 
o coraz większych wymaganiach i wyrafi nowanym guście. 
Zminimalizowanie ilości spoin na powierzchniach i całościowe 
wyeksponowanie wzoru sprawia, że płyty wielkoformatowe 
są jednym z ulubionych materiałów stosowanych w aranża-
cjach przez architektów i projektantów. Dzięki nim po-
mieszczenia stają się jeszcze bardziej przestronne, dostojne 
i ekskluzywne. 
Płyty ceramiczne w wielkim formacie cechują się najwyż-
szym poziomem estetyki oraz bardzo dobrymi parametrami 
technicznymi. Ich osobliwe wzornictwo wzbogaca ponadto 
nowoczesne wykończenie. Do dyspozycji mamy dziś po-
wierzchnie polerowane, matowe oraz absolutną nowość – ak-
samitną satynę. Pełnię doświadczeń zgodnych z tym trendem 
daje oczywiście zastosowanie płyt w formacie 120 cm x 
280 cm, które przełamując standardy, zaskakują niesamo-
witym designem. Z powodzeniem można jednak stosować je 
w mniejszych formatach, np. takich jak 120 x 120 cm, 60 cm 
x 120 cm czy 90 x 180 cm. 
Odpowiedzią Ceramiki Paradyż na maksymalizm we wnę-
trzach jest wyjątkowy set Monumental. Wachlarz wyko-

rzystanych w nim różnorodnych typologii grafi cznych, to 
najbardziej poszukiwane i pożądane obecnie przez klientów 
wzornictwo. Znajdziemy tutaj ponadczasową, niesamowicie 
elegancką calacattę w ciepłej tonacji wzoru Horizon Gold, 
równie piękny i ekskluzywny onyks z rdzawo-złotym użyle-
niem w kolekcji Invisible White czy awangardowy, niezwykle 
głęboko wybarwiony czarny marmur – Desire Black. W serii 
nie mogło zabraknąć również spokojniejszych propozycji, 
o niewiarygodnej autentyczności takich jak pulpis Ritual Grey 
i Ritual Graphite oraz marmur silver root we wzorze Visioner 
Grey. Natomiast dla miłośników minimalizmu i industrialnych 
przestrzeni, dedykowane są wzory cementowe w dwóch od-
cieniach szarości: Authority Grey i Authority Graphite. Chcąc 
inspirować i zachwycać pięknem oraz budować wyjątkowe 
doświadczenia set Monumental wzbogaciliśmy o przykuwają-
cy uwagę i dopełniający gamę akcent – płytę wielkoformato-
wą Monet Blue. Niesamowicie trendowa błękitna kolorystyka, 
podbita granatem z przepięknie kontrastującymi rdzawymi 
żyłami, wydobywa z naturalnego kamienia jego najbardziej 
malarskie elementy. Monumental to maksymalizm w najlep-
szym wydaniu. To nowe spojrzenie na otaczające nas prze-
strzenie. Maksymalizm to brak granic dla wyobraźni, ambitne 
podejście do projektowania, jednym słowem to przyszłość.

 ← Płyta wielkoformatowa Desire 
Black z setu Paradyż My Way 
Monumental Ceramiki Paradyż. 
Bogate i unikatowe wzornictwo. 
Najbardziej modne wzory, 
kolorystyki i typologie produktów. 
Autentyczność grafi k, wiernie 
odzwierciedlające materiały takie 
jak kamień, beton, drewno. 

 → Authority Graphite z setu 
Paradyż My Way Monumental 
Ceramiki Paradyż. Doskonałe 
parametry techniczne 
umożliwiające szerokie 
zastosowanie – ściany i podłogi 
wewnątrz i na zewnątrz. 
Kompatybilność formatów: 
60×120, 120×120, 120×280.

 ↓ Invisible White z setu 
Paradyż My Way Monumental 
Ceramiki Paradyż. Różnorodność 
powierzchni dostosowana do 
charakteru i specyfi ki produktu: 
wzory kamienne: soft oraz poler, 
wzory betonowe: naturale 
(mat),wzory drewniane: struktura 
(mat z dodatkowym efektem 
wybłyszczenia).
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 ↓ Niezwykle elegancki odpływ szczelinowy Linearis Infi nity marki Kessel daje wszechstronne możliwości indywidualnego kreowania wyglądu łazienki, 
zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych. Odpływ jest dostępny w bogatej palecie kolorów i w siedmiu długościach pokryw (w przedziale od 
800 do 1600 mm). Można go dowolnie przedłużać oraz skracać. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia go aż w trzech zakresach kątów oraz 
nadaje się do umiejscowienia tuż przy ścianie. Pokrywa wykonana została ze stali szlachetnej i posiada powierzchnię pole-
rowaną lub szczotkowaną (w kolorach: czarny, miedź i brąz). Jeżeli chodzi o elastyczne możliwości zabudowy, 
odpływ dostępny jest jako kompletny zestaw montażowy (wraz z matą hydroizolacyjną). Wersja 
z zastosowanym syfonem Megastop z zamknięciem wodnym, chroni przed 
rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów, a sitko przed zanieczysz-
czeniami.

7

 ↑ Kolorowa ceramika świetnie odnajdzie się w maksymalistycznej łazience. 
Komplet w.c. i bidet pochodzi z serii Revolution zaprojektowanej przez 
Lucę Palpiniego dla marki S.D.R. Ceramiche.

 ↑ Meble z kolekcji D’Art marki 
Novello to dzieło studia 
projektowego Design Studio 
Plazzogna. Nazwa kolekcji 
to także gra słowna. Kryje 
w sobie podwójne znaczenie 
trafi enia w cel (strzałka) oraz 
rzemiosła połączonego z dba-
łością o szczegóły (sztuka).

 → Ażurowy grzejnik Grata wło-
skiej marki Brem gwarantuje 
bardzo dekoracyjny efekt. 
Dostępny w ofercie marki 
system stopek i zacisków, 
pozwala na zastosowanie 
grzejnika również jako para-
wanu, balustrady czy poręczy 
schodów.

 ↓ Umywalka z serii Atelier 
marki the.artceram, projektu 
studia Meneghello Paolelli 
Associati. „Żyjemy w fanta-
stycznym, wielostronnym 
świecie, charakteryzującym 
się ostrymi kontrastami 
i sprzecznościami. Patrzymy 
w przyszłość, jednocześnie 
stąpając jedną nogą w prze-
szłość. Lubimy być zaawan-
sowani technologicznie, ale 
wierni historii” – wyjaśniają 
ideę projektową twórcy.

 ← Bateria 
O'Rama 
marki 
Newform.

 ↓ Kolekcja 
mebli 
Home 
Interiors 
włoskiej 
marki 
Etro.
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 → Amerykańska marka Graff 
interpretuje industrialny szyk 
nową kolekcją Bali. Zaprojekto-
wana przez G + Design Studio 
charakteryzują się rytmiczną 
estetyką, zbudowaną z czystej 
geometrii, wzbogaconą styli-
stycznymi detalami.

 ← Marcel Wanders znany jest 
ze swojego sceptycznego 
podejścia do funkcjonalne-
go minimalizmu. Według 
projektanta rzeczy powinny 
być przede wszystkim piękne. 
Tu jego kolekcja zapachów do 
domu The Five Seasons dla 
marki Alessi.

 → Kolekcja mozaiki Bisazza zaprojek-
towana przez Studio Job. „Porządek 
wynika z metodologicznego 
podejścia do nieporządku. Tworząc 
symboliczny język we wzorach, 
nasz uporządkowany nieporządek 
symbolizuje zarówno moc, jak 
i niebezpieczeństwo” – komentują 
twórcy ten projekt.

 ↓ Wolnostojąca wanna Mozzano 
z oferty marki Victoria & Albert. 
Tu na zewnątrz w wykończeniu 
butelkowozielonym – w sam raz do 
łazienki w klimacie dusznej dżungli.

 → Tapeta z kolekcji Ambiente 
fi rmy WallPepper®/Group 
dzięki niezwykłej grafi ce 
wprowadza do wnętrza 
klimat dżungli z jej 
kolorami oraz mieszkań-
cami i staje się bohaterem 
wystroju wnętrza.

 ↓ Fotel Hortensja zaprojek-
towali dla marki Moooi 
Andrés Reisinger i Júlia 
Esqué.Mebel . W niebanal-
ny sposób imituje piękno 
przyrody. Charaktery-
styczna tapicerka składa 
się z  ponad 30 tysięcy 
płatków.


