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Monika skończyła architekturę, Adam 
zajmował się handlem zagranicznym. 
Jemu brakowało w pracy twórczego 
pierwiastka, ona nie miała nic 
przeciw temu, aby z mężem dzielić 
nie tylko dom, ale też biuro. Dlatego 
pięć lat temu założyli pracownię 
projektowania wnętrz Hola Design. 
W swoich realizacjach stawiają
na pomysł, spójność i konsekwencję. 
Te same cechy, które są mocną stroną 
ich własnego domu (str. 112). 

Adam 
i Monika 
Bronikowscy
Projektanci

Świetnie czuje się w Berlinie, Paryżu 
i Mediolanie. Kocha też naturę, wieś 
i to, co można określić mianem joie 
de vivre. Niezależnie od tego, 
czy fotografuje tkaniny, ceramikę 
lub kwiaty, jej kompozycje są zawsze 
pełne wyczucia i eleganckiej 
powściągliwości. O tym, jak 
poetyckie kadry wychodzą spod jej 
ręki, świadczy sesja, w której 
na tapetę bierze... tapetę (str. 34).

Cora 
Büttenbender
Fotografka

Od lat zajmuje się modą i wnętrzami. 
Przyznaje, że szczególnie inspirują 
go morze i góry. Dlatego nie dziwi, 
że ten urodzony w Wielkiej Brytanii 
artysta sam zamieszkał w pełnym 
światła domu w bajecznie położonym 
Kapsztadzie. Zwiedzając okolicę, 
znajduje i uwiecznia fotogeniczne 
wille, pławiące się w promieniach 
słońca i owiewane bryzą znad 
oceanu. Takie jak urokliwy dom Roba 
i Giny McClelland (str. 78).

Micky 
Hoyle
Fotograf

Znajomi, nawiązując do mojej pracy, często pytają, 
czy zdarza mi się zmieniać wystrój mieszkania zgodnie  

z panującymi trendami. I wszyscy są mocno zdziwieni, 
kiedy dowiadują się, że nie tylko nie ulegam panującej modzie, 
ale nawet nie odczuwam takiej potrzeby. Przez lata pracy 
mogłam poznać swoje upodobania i teraz wiem, w jakich 
wnętrzach czuję się naprawdę dobrze. A przede wszystkim 
jestem pewna, że najważniejsza w budowaniu klimatu i stylu 
mieszkania jest akceptacja własnych upodobań. 
Bo przecież najciekawsze wnętrza to te, które stanowią 
umiejętny miks różnych elementów, podkreślających 
osobowości mieszkańców. Ale żeby był to naprawdę udany 
mariaż, musi zostać spełniony podstawowy warunek – jakość. 
Dobry design nie boi się upływu czasu i z powodzeniem 
opiera się zmieniającym trendom. Dlatego oprócz nowości 
ze świata przedstawiamy sylwetki twórców, których meble 
już są ikonami, a wciąż nas zachwycają. 
Chcemy, by ELLE Decoration inspirowało i podpowiadało, 
jak adaptować do swoich potrzeb to, co nie tylko jest modne, 
ale co wzbudza szybsze bicie serca. Oczywiście też mam 
swoje małe marzenie – taras z widokiem na miasto. Jeśli tak 
jak ja myślicie o salonie pod chmurką, zajrzyjcie do naszego 
dossier. Mamy propozycję dla poszukiwaczy trendów 
i tradycjonalistów. Ja natomiast na „zaprzyjaźnionym” tarasie 
znowu przejrzę nowinki ze świata, by następny numer 
ELLE Decoration mógł być dla Was źródłem inspiracji.

PRACUJĄ Z NAMI
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TARAS i salon są na tej samej wysokości co trawnik, 
dzięki czemu granica między ogrodem i wnętrzem 
staje się bardziej płynna. Gospodarze przyznają, 
że to pies, czarny seter szkocki, zmobilizował ich 
do przeprowadzki z bloku. Kolorystycznie znakomicie 
wpasował się w nowe otoczenie. 
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DOLNE piętro spowija biel – podłoga zlewa 
się ze ścianami. Na tym neutralnym tle 
gospodarze wyeksponowali swoje ulubione 
krzesła klasyka designu Vernera Pantona. 
„Czarne Pantony były bezdyskusyjne” 
– wspomina pan domu. Chłodną kolorystykę 
przełamują drewniane elementy: stół 
w salonie z akacji indyjskiej, tekowe schody, 
a w kuchni fronty szafek  z forniru 
o naturalnej strukturze. „Nawet moja babcia 
mówi, że to wnętrze jest przytulne” 
– uśmiecha się Adam Bronikowski.  

Wszechogarniająca biel, akcentyWszechogarniająca biel, akcenty
czerni i trochę naturalnego drewna, czerni i trochę naturalnego drewna, 

czyli minimalizm złagodzony.czyli minimalizm złagodzony.
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Dom Adama i Moniki Bronikowskich ma idealną lo-
kalizację. Jedna ulica oddziela go od Kampinoskie-
go Parku Narodowego, a zaledwie sto metrów od 

granicy Warszawy. Dlatego dojazd do centrum zajmuje 
właścicielom tylko kilkanaście minut. Jeszcze bliżej mają 
do swojej położonej na Bielanach pracowni projektowa-
nia wnętrz. Z założenia dom miał być jak najbardziej 
otwarty na zielone otoczenie. Prosta bryła umożliwiła op-
tymalne wykorzystanie powierzchni, a zewnętrzne ściany 
nośne pozwoliły na pozbycie się zbędnych podziałów. 
Maksymalnie, do 5,40 m szerokości, powiększono też 
okna: „To zastępuje nam telewizję” – tłumaczy gospodarz. 
Na podłodze z białego błyszczącego gresu w ciągu dnia 
odbijają się płynące po niebie obłoki, a w nocy – tajemni-
czy kształt księżyca. W salonie miało stanąć olbrzymie, 
otwarte palenisko, projektanci zdecydowali się jednak na 

praktyczną i bezpretensjonalną żeliwną kozę w zabudo-
wie nawiązującej do średniowiecznych kominków. Ściana 
wokół wyłożona jest ciemnym gresem, a na samej kozie 
stoi czarna żeliwna róża, prezent dla pani domu od dziad-
ka męża, jedyny stały element dekoracyjny we wnętrzu. 
Graficzny klimat podkreśla wiszący na ścianie delikatnie 
naszkicowany tryptyk „Kobieta na plaży” autorstwa Moni-
ki Bronikowskiej. Poza kominkiem oś wyznaczają dwie sy-
metrycznie ustawione grafitowe sofy Big Ben. Obok stoi 
oryginalny, wykonany ze styropianu fotel z podnóżkiem 
szwedzkiej grupy Agrado (designzone.pl), przywieziony 
z targów w Sztokholmie. Właścicielom marzy się jeszcze 
kultowy fotel Egg Arne Jacobsena, oczywiście, w czarnej 
wersji. Bo jedyne kolorowe, pstrokate elementy, które poja-
wiają się w domu, należą do ich małego synka. I tylko z mi-
łości do niego są w stanie je zaakceptować. ■

W SALONIE biel i czerń 
pozostają w idealnych 
proporcjach. Powstało 
czytelne, klarowne, 
graficzne wnętrze, 
gdzie każdy sprzęt 
ma szansę zabłysnąć. 
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Ogromne przesuwne okna i salon na tej samej Ogromne przesuwne okna i salon na tej samej 
wysokości co trawnik. Efekt: ogródwysokości co trawnik. Efekt: ogród

dyskretnie przenika do wnętrza.dyskretnie przenika do wnętrza.

KUCHNIA pierwotnie miała być cała
biała, jednak gospodarze postanowili tę przestrzeń 

ocieplić i dodać jej dynamiki. Wybrali piekarnik 
i ceramiczną płytę z designerskiej linii Ora-Ito Gorenje, 

bo spodobała im się prosta, nowoczesna forma i czarne 
wykończenie sprzętów. Do nich dobrali kamienny blat 

z lekko satynowanego granitu. A w suficie zamontowali 
głośniki, aby parząc kawę, można było słuchać rozmów 

i muzyki, dobiegających z salonu. 
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SCHODY z tekowej mozaiki 
przemysłowej prowadzą 

na poddasze do prywatnej 
części domu. Żegnamy się

 tam z bielą podłóg i ścian, 
choć nadal widoczna jest 

czerń: w tym kolorze 
gospodarze dobrali m.in. 

szafki, łóżko i zasłony 
do swojej sypialni. Niewielki 

korytarzyk zapełnia wciąż 
powiększająca się galeria 

rodzinnych zdjęć (oczywiście 
w czarnych ramkach), których  

głównym bohaterem stał się 
ostatnio kilkumiesięczny 

synek gospodarzy.  
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ŁAZIENKA na poddaszu jest 
połączona z sypialnią i garderobą 
gospodarzy, którzy bardzo sobie 
chwalą to rozwiązanie. Podobał im się 
nietypowy kształt wanny Foster 
(Hoesch); teraz stoi naprzeciwko łóżka. 
Całą ścianę nad umywalkami zajmuje 
lustro, dodatkowo powiększając 
przestrzeń. Strefa nocna nie jest już 
sterylnie biała, ściany i sufit 
pomalowane są na kolor orzecha 
(Dulux). Ale czerń rządzi nadal.

W strefie bardziej intymnej i osobistej W strefie bardziej intymnej i osobistej 
czysta biel ustępuje miejsca czysta biel ustępuje miejsca 

cieplejszym  odcieniom.cieplejszym  odcieniom.
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POLSK A EDYCJA   W N Ę T R Z A   Z A K U P Y   T R E N DY   I N S P I R AC J E   P O R A DY  E KS P E R TÓW

TYLKO U NAS
ZNANY 
PROJEKTANT 
JOHN ROCHA
OPROWADZA
PO SWOIM DOMU

POD OSŁONĄ NIEBA
TARASY IDEALNE NA LETNIĄ SJESTĘ
LEKKIE MEBLE  KOLOROWE HAMAKI
NASTROJOWE LAMPIONY
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MODNE 
TAPETY
NIE TYLKO
NA ŚCIANY
ORYGINALNE
POMYSŁY
DEKORATORÓW

DESIGN NAD BAŁTYKIEM
NAJCIEKAWSZE MIEJSCA

W TRÓJMIEŚCIE



Czarna  

To miał być miejski domek 
na przedmieściach. Minimalistyczny, 
pełen bieli i światła, otwarty na zieleń 
ogrodu i płynące po niebie obłoki.  
W sam raz dla projektantów 
poszukujących ciszy i odpoczynku 
od nadmiaru kolorów i form.  

Tekst Wika Kwiatkowska  Zdjęcia Michał Skorupski 
Stylizacja Paulina Ada Kalińska

i kozaróża
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