
Styl glamour,  
czyli pomiędzy przepychem 

a minimalizmem 

Styl glamour kojarzy się przede wszystkim z luksusem, blaskiem i ogromną ilością dekoracji. 

Nowoczesny design przeplata się tu z barokowymi elementami, a klasyka z zabawą formami. Srebrno-

złote dekoracje i mieniące się kryształy są jego prawdziwym znakiem rozpoznawczym. Jak zatem 

urządzić konkretne pomieszczenia w stylu glamour? O tym się dowiesz w niniejszym artykule. 

Styl glamour nie jest prosty w aranżacji. Wymaga on wielkiego wyczucia: zbyt dużo ozdobnych 

elementów może sprawić, że całość będzie lekko ocierać się o kicz. Dlatego też nie należy przesadzać 

z dużą ilością różnych dekoracji. Jak mówią dekoratorzy wnętrz: styl glamour we wnętrzach oznacza 

balans między przepychem a minimalizmem. 

Salon  w stylu glamour – błyszczące tkaniny i ozdobne lustra 
W salonie w stylu glamour pierwsze skrzypce często odgrywają biele i szarości, można stosować 

jednak również i inne, rozmaite kolory. Doskonale zaprezentują się tutaj róże i fiolety, można 

poeksperymentować ze szmaragdową zielenią, turkusem czy rubinową czerwienią. Na pierwszy 

plan we wnętrzu wysuwa kryształowy żyrandol, który nadaje całości iście królewskiego charakteru.  

Optycznie powiększają wnętrze wielkie, ozdobne lustra, a świeżości i wdzięku wnoszą do niego 

wazony z kwiatami. Obok nich można zauważyć eleganckie meble, często nowoczesne i lakierowane 

lub w bardziej tradycyjnym, barokowym stylu. Uwagę przykuwają w salonie wysokogatunkowe 

błyszczące tkaniny: aksamit, atłas, skóra i len,  a także lśniące dodatki: często srebrne lub złote. Na 

oknach można zauważyć  delikatne firanki kontrastujące z ciężkimi zasłonami. 

Łazienka w stylu glamour – finezyjne meble i płytki z wzorami 
Łazienkę w stylu glamour możesz urządzić na wiele różnych sposobów. Przykładowo, w nowoczesnej 

interpretacji tego stylu idealnie do wnętrza będzie pasować wanna oklejona mozaiką. W bardziej 

tradycyjnej wersji – można postawić na wolnostojącą wannę o designerskim kształcie. Nie może, 

rzecz jasna, zabraknąć lustra, oprawionego w dopasowaną kolorystycznie ramę. Musi być ona jednak 

na tyle charakterystyczna, żeby przyciągała oko każdego, kto wejdzie do łazienki.  

Na powierzchniach świetnie się sprawdzą dekoracyjne płytki ścienne i podłogowe. Jak powinny być 

one ozdobione? Możesz wybrać takie, które pokryte są ornamentowym wzorem lub np. stylowym 

nadrukiem – dobrze byłoby, gdyby był on srebrny lub złoty. Warto postawić w łazience oryginalne 

meble z dekoracyjnym wykończeniem. Tu również możesz powiesić kryształowy żyrandol.  

Kuchnia w stylu glamour – połyskujące meble i żywe kolory 
Meble w kuchni powinny być przede wszystkim połyskujące. Świetnie sprawdzą się tu nie tylko 

nowoczesne komplety, ale również zestawy stylizowane na XVIII w. Barokowe wykończenia i 

dekoracyjne zawijasy sprawią, że wnętrze będzie eleganckie, niepowtarzalne i jedyne w swoim 

rodzaju. Również i krzesła warto wybrać w takim stylu, który kojarzy się nam z królewskim pałacem. 



Nowoczesne, błyszczące meble można z kolei zestawić z wzorzystymi okładzinami. Jeśli chcesz ożywić 

wnętrze, możesz śmiało wybierać dodatki w intensywnych, żywych barwach. Całość warto uzupełnić, 

rzecz jasna, kryształowym żyrandolem. 

Pokój w stylu glamour – bibeloty i welurowe sofy 
W każdym pokoju możesz zadbać również o obecność innych elementów. Przykładowo, często we 

wnętrzach w stylu glamour pojawiają się drogie kamienie. Wzrok powinny przyciągać patery, 

kryształowe naczynia i różnego rodzaju bibeloty. Jeśli zamierzasz zdecydować się na wiele tego typu 

przedmiotów, zrezygnuj z wzorzystych tapet i pstrokatych tkanin. 

Na środku pokoju można postawić okrągły stół z marmurowym blatem, a wokół niego – stylowe 

krzesła obite miękkim materiałem. We wnętrzach w stylu glamour pojawiają się, rzecz jasna, 

również i sofy, mogą być one obite przyjemnym w dotyku welurem i mieć dekoracyjne pikowania. 

Jeśli w pokoju będzie znajdowało się łóżko, możesz  przykryć je narzutą wykonaną z luksusowego 

kaszmiru oraz rozłożyć na nim mnóstwo poduszek. Na podłodze rozłóż dywan utkany z jedwabiu. 

Ściany możesz ozdobić gustownymi obrazami lub fotografiami hollywoodzkich gwiazd. 


