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MOJA PRZESTRZEŃ DREWNO W DOMU

Stodoła z wygodami Dom zaprojektowany przez Tomasza Wilczyńskiego dla trzyosobowej rodziny (para
z małym dzieckiem) to kanadyjka. Tę popularną, bo niedrogą, lekką konstrukcję zwykle wykańcza się wewnątrz płytami
OSB i kartonowo-gipsowymi. Właściciele nie chcieli jednak wnętrza, które przypomina beznamiętne tekturowe
pudełko. Strzałem w dziesiątkę okazała się sklejka. Płaszczyzny ścian i sufitów czarują subtelnym rysunkiem słojów.
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Byle nie paździerz
Drewno wraca do naszych mieszkań w pełnej glorii. Niejako wątpliwej
jakości ozdoba: żółknąca lakierowana boazeria czy wymuskany fornir
naklejony na tani paździerz. W przeładowanym technologiami świecie
chcemy obcować z jego prawdziwą naturą. Stąd blaty i fronty mebli
noszące wyraźne ślady słojów i sęków nawet w najnowocześniejszych
kolekcjach i aranżacjach. Szukamy w nich prawdy i ukojenia.
tekst: PIOTR BARAN
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Szlachetne jak kamień
Blat z plastra jesionu
opalonego ogniem, przytartego
i pomalowanego na biało.
W połączeniu z również
drewnianymi, ale już prostymi
nogami tworzy nowoczesny,
a przy tym niepowtarzalny stolik
kawowy, który doskonale komponuje
się z ceramicznymi kubkami.
Zwykłymi, bo zbyt dekoracyjne
formy zastawy odciągnęłyby uwagę
od drewna, które przybrało fakturę
szlifowanego kamienia. Właściciel
wykonał ten blat własnoręcznie,
a nie jest stolarzem. Wystarczyła
odrobina cierpliwości.
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Wpisani w krajobraz
Inspirowany malowniczymi bacówkami prywatny dom
architektów z Hola Design, Moniki i Adama Bronikowskich,
wbrew pozorom jest bardzo nowoczesny. Co prawda kryty
tradycyjnym osikowym wiórem, ale już wewnątrz pełen
pomysłów na modne i kreatywne wykorzystanie drewna.
Po pierwsze specyficzna boazeria: ściany i sufit obłożone są
szerokimi i długimi deskami świerkowymi szczotkowanymi
i woskowanymi, by uzyskać cieplejszy (mniej skandynawski,
a bardziej swojski) odcień. Wzór na ścianie nad meblami
kuchennymi z litego drewna to przetworzony, często spotyka
ny na Podhalu motyw kwiatu szczęścia. Nowoczesność stołu
polega na tym, że każda noga jest w nim inna. Drewniany,
okorowany kloc, służący tu za stolik kawowy, musi ważyć tonę.
Tak się wydaje, ale czorsztyński stolarz, który go wykonał,
wyrąbał środek siekierą. Podłoga jest betonowa.
To ważne. Gdyby jeszcze ona była drewniana, mielibyśmy
wrażenie przesytu.
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Dzikie akcenty
Plastyczność i naturalne piękno
drewna skłania do wykorzystania
go w różnych nowoczesnych aranża
cjach. Korzeń lub pień można „udomo
wić", formując go w prostopadłościan
i wykorzystując jako stolik. Nieba
nalny, bo przywołujący skojarzenie
z rzeźbą. Pod warstwą boazerii
warto umieścić LED-owe oświetle
nie, żeby ze szczelin po wyłączeniu
lampy sączyło się miękkie światło.
W minimalistycznej kuchni, wypeł
nionej technicznymi bajerami proste,
sękate deski wprowadzają ciepłą,
domową atmosferę. Jedno, czego nie
należy dziś robić, to zamieniać domu
w rustykalną leśniczówkę, jak to było
modne w latach 70. zeszłego wieku.
Bo wtedy na urodę drewna po prostu
przestaniemy
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