mieszkanie z ogrodem
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Warszawa

zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI
stylizacja BASIA DEREŃ-MARZEC
tekst EWA JAGALSKA

miejski
porządek
Joasia niedawno zwariowała
na punkcie betonu, szkła
i stali. Łukasz od dawna
kocha Joannę, więc
– choć wolał mieszkanie
bardziej kolorowe – zgodził
się na minimalistyczne
eksperymenty żony. I jest
zadowolony, choć wie,
że to nie koniec zmian...
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Słowa, słowa...
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W centrum salonu rzecz niezwykła w nowoczesnych wnętrzach:
książki, błyszczące kolorami na biało-szarym tle. – Używamy ich,
chcieliśmy mieć je pod ręką – mówi Joasia. – Większość
związana jest z naszą pracą (branża farmaceutyczna i finanse),
mamy też sporo podróżniczych i kucharskich – dodaje.
Obok biblioteki drzwi do pomieszczenia gospodarczego
– również świadectwo miłości gospodarzy do słowa pisanego
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dozowanie koloru

Joanna długo szukała barwionego dębu, który miałby odcień idealnie pasujący do „betonowej” ściany. – Raz deski były żółtawe, innym
razem różowe, a mnie zależało na tym, by we wnętrzu panował przyjemny chłód – opowiada. Najchętniej ograniczyłaby kolory do bieli i szarości,
ale mąż zaoponował – stąd czarne lampy z IKEA o industrialnym charakterze i błękitne siedziska krzeseł
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Układanka szarych i białych brył – scena życia
towarzyskiego miejskich minimalistów
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równowaga form „Betonowa” obudowa biokominka

optycznie dociąża jaśniejszą część wnętrza, w ciemniejszej pojawiają
się dla równowagi białe elementy. Wolna przestrzeń na środku
wielokrotnie sprawdziła się już jako taneczny parkiet i plac do jazdy
na hulajnodze dla trzyletniego Jaśka. Jemu najbardziej przypadła
do gustu obszerna kanapa, z której – dzięki modułom – można
zbudować np. statek piracki. Rodzice zasiadają na niej głównie wtedy,
gdy organizują dla przyjaciół pokaz zdjęć z podróży
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Beton & błysk

Asia zażyczyła sobie, żeby
zabudowa była gładka,
błyszcząca, z lakierowanego
MDF-u, od podłogi aż po sufit.
Szafy kryją nie tylko duże
AGD, ale też dodatkowy blat,
m.in. z robotem kuchennym
i wyciskarką do soków. Tuba
okapu marki Faber osadzona
została w „betonowym”
suficie. Płyta z esem-floresem zamiast pól została
zaprojektowana przez
Karima Rashida dla Gorenje
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Kuchenny sprężynowiec

Bateria Teka „Cuadro Pro Chrom”, czyli sprężysty zawijas na tle haseł. – Ma loftowy sznyt
– mówi właścicielka, która kobiecą zmienność realizuje we wnętrzach, aktualna jej fascynacja
to minimalizm o przemysłowym zabarwieniu

M

Myśleli o domu, ale działki w Wilanowie
były koszmarnie drogie, a wyprowadzać
się pod miasto, a nawet poza ulubioną
dzielnicę, nie mieli ochoty. Wpadli więc
na pomysł, by zorganizować sobie dom...
w bloku. – Kupiliśmy dwa mieszkania
na parterze nowego budynku, razem
około 140 m2 – opowiada Joasia. – Jeszcze
na etapie budowy zostały połączone,
dzięki czemu uniknęliśmy burzenia ścian
i związanego z tym bałaganu – dodaje.
Joannie i Łukaszowi najbardziej zależało
na dużej części dziennej – jest więc sumą

aż trzech pokoi i ma powierzchnię 70 m2.
Przestronny salon czterema przeszklonymi
drzwiami otwiera się na prywatny ogród
i dalej, na wspólne dla wszystkich
mieszkańców zielone patio – to jest właśnie
ta sztuczka, której właściciele zawdzięczają
rozkoszne wrażenie domku pod miastem.

Straszenie betonem

Jednak wnętrze jest jak najbardziej miejskie.
– Poprzednie mieszkanie urządziliśmy
w stylu prowansalskim, potrzebowałam
radykalnej odmiany – tłumaczy gospodyni.

Prowansalskie wspomnienia

Z poprzedniego mieszkania, urządzonego w stylu południowej
Francji, Asia zabrała jedynie drążek z metalowymi wiaderkami,
w których wrzosem i zielenią pysznią się lawenda z bazylią

Mieszkanie
„oczyszczone”
z przedmiotów
i barw – oaza
spokoju wśród
hałasów miasta
99
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ZAJĘCIA
Z UPRASZCZANIA

Joasia odrzuciła
propozycję, by ścianę
pod prysznicem wyłożyć
gresem. Stanęło
na laminowanym szkle
z hasłowym wzorem,
który znamy już z kuchni
i salonu. Również szkło,
tym razem przezroczyste,
oddziela strefę prysznica
od wanny – model
„Excellent” marki Comfort,
z wąskim rantem
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ULOTnoŚĆ WNĘTRZA Szklanej tafli właściwie nie widać. W dużym lustrze (za którym
kryje się szafka) odbija się ona zaledwie delikatnym konturem. Większą uwagę przyciąga
„literkowa” ściana za nią. Podświetlone szafki wyglądają, jakby lewitowały
Joasia, znudzona staroświeckim wdziękiem
przecierek i koronek, wykonała gwałtowny
przechył w stronę minimalizmu, czym
przeraziła męża, a ucieszyła architektów
z Hola Design, których zaprosiła
do współpracy. – Dawno nie mieliśmy
tak odważnej i zdecydowanej klientki!
– chwali Monika Bronikowska. – Miała
wizję: prosto, jasno, nowocześnie, właściwie
bez kolorów. Zdarzało się nawet, że wygląd
był ważniejszy od funkcji, musieliśmy
tłumaczyć, że np. całkowicie gładkie,
pozbawione uchwytów kuchenne fronty nie
zawsze można zastosować, np. bez uchwytu
nie otworzymy lodówki czy zmywarki;
pojawiły się poręczne, ale dyskretne
szczeliny – dodaje. Natomiast Łukasz
wynegocjował kilka kropel koloru
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(w dodatkach) i zapewnienie, że beton nie
zmieni domu w ciemny bunkier. – Do betonu
mieliśmy kilka podejść – wspomina Joasia.
– Płyty okazały się zbyt ciemne, ja też
nie chciałam przygasić jasnego wnętrza;
poza tym grube na kilka centymetrów
zajmowałyby zbyt dużo miejsca – dodaje.
Stanęło na tynku pomalowanym farbą
w kolorze betonu: napięty budżet odetchnął
z ulgą, a właściciele mogli pozwolić sobie
na to, co z płytami byłoby trudne lub wręcz
niemożliwe: „betonowy” biokominek
i sufit w części kuchennej. Kominek,
od góry „betonowy”, u podstawy ujęty
jest w tapicerowaną obudowę,
która przechodzi w puf – całość tworzy
efektowną bryłę, oddzielającą strefę
dzienną od wejściowej.
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podaj cegłę!

Najbardziej intymne
wnętrze, sypialnię,
właścicielka urządziła
sama. – Marzyłam
o ceglanej ścianie,
ale deweloper
nie chciał zostawić
nagiego muru,
musiałam więc
położyć na tynk
postarzany klinkier
– opowiada.
Planowała kupić łóżko
z tapicerowanym
zagłówkiem, ale...
– Teraz wydaje mi się
zbyt glamour, materac
bardziej pasuje
do minimalistycznego
klimatu mieszkania
– dodaje

kto za tym stoi
INFO O ARCHITEKTACH na str. 174

Takie samo obicie ma modułowa sofa
zrobiona na zamówienie. Jej ustawienie
to jedyny punkt zapalny na linii inwestorka
– architekci. Oni chcieli umieścić
wypoczynek w centrum, tworząc
rozbudowaną strefę relaksu z telewizorem
i biokominkiem, ona uznała, że stanie tam
stół, a sofę zesłała do kąta. – Nasze życie
toczy się w kuchni i jadalni, a nie przed
telewizorem – mówi Joasia, która co prawda
wciąż głosi pochwałę minimalizmu,
ale już wertuje gazety w poszukiwaniu
kolejnych inspiracji: myśli, w jaki sposób
urządzi następne mieszkanie. A może
wreszcie będzie to dom? 5

więcej na
dobrewnetrze.pl

MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY
z pracowni Hola Design

Nieczęsto się zdarza, żeby mieszkanie od dewelopera
miało dobry rozkład, tym razem wystarczyła niewielka korekta:
zamieniliśmy miejscami pomieszczenie gospodarcze i WC, aby
uniknąć krępującej sytuacji, gdy drzwi z toalety prowadzą wprost
do salonu. Strefę wejścia ukryliśmy częściowo za biokominkiem
z tapicerowaną ławką, dalej można wejść albo do salonu, albo
do umownego korytarza (ścieżki z białych gresowych płyt
ułożonych wzdłuż biblioteczki), prowadzącego do części prywatnej
lub w drugą stronę – do części kuchennej. Wydzielenie ciągów
komunikacyjnych to prosty sposób na uporządkowanie dużego
wnętrza pełniącego różne funkcje.
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