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Na wydmach minimalizmu
Brzask poranka, bezkresny piasek i... le˝àca na wydmie kobieta, 
która zakrywa r´kà pierwsze, nieco natr´tne promienie słoƒca. 
Taka wizja została przeniesiona na minimalistyczny tryptyk znajdujàcy
si´ w domu pary architektów wn´trz.
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hokus-pokus karnawał

Pro sto ta szki cu na wskroÊ prze ni ka

do ca łe go wn´ trza, któ re mo men -

ta mi opie ra sí  na su ro wych, acz kol wiek

oswo jo nych for mach. Mo ni ka i Adam

Bro ni kow scy za pro jek to wa li swój dom

(145 m2) pod War sza wà opie ra jàc 

je go ca łà kon cep cj´ na ba zie bie li

i czer ni oraz drew nie – ma te riał pod -

sta wo wy. Te trzy ele men ty prze wi ja jà

si´ w ca łym do mu, two rzàc pew ne

uni ver sum, któ re z jed nej stro ny da je

cie pło (drew no), a za ra zem czer pie

z te go, co naj lep sze w geo me trii

kształ tów. A stàd ju˝ tylko krok do fiƒ -

skiej es te ty ki, któ ra nie po trze bu je

zb´d nych ozdob ni ków, a mi mo to za -

wsze jest osto jà przy tul no Êci.

I fak tycz nie, gdy spo glà da my na sa -

lon, któ ry si łà rze czy jest „cen trum wy -

da rzeƒ” ca łej prze strze ni, wi dzi my ele -

men ty wa run ku jà ce isto t´ te go wn´ -

trza. – Szcze gól nie wa˝ nym ele men -

tem jest ko mi nek, a ra czej piec wol no

sto jà cy, zwa ny „ko zà”, ulo ko wa ny

w obu do wie, dla któ rej in spi ra cjà by ły

Êre dnio wiecz ne ko min ki o otwar tych

pa le ni skach. Ko za znaj du jà ca si´

na wprost drzwi wej Êcio wych – do -

kład nie w osi do mu, sta no wi ele ment

cen tral ny po rzàd ku jà cy prze strzeƒ

i sym bo li zu jà cy do mo we ogni sko. Du -

˝e okna, ni czym zwier cia dło, od bi ja jà

wi dok pło nà ce go ognia oraz prze no -

szà nas do ogro du o ka˝ dej po rze ro -

ku – mó wi Adam Bro ni kow ski. 

Do peł ni szcz´ Êcia by ły tu tyl ko po -

trzeb ne wy god ne so fy i pro jek tor,
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umo˝ li wia jà cy sp´ dza nie wspól nych, na stro jo wych wie czo rów.

Cho cia˝ rów nie istot nym ele men tem ocie pla jà cym kli mat sa lo nu

sà wy ra zi ste scho dy te ako we pro wa dzà ce na pi´ tro. Drew no

eg zo tycz ne (aka cja in dyj ska) po ja wia si´ jesz cze w po sta ci sto li -

ka ka wo we go i ja dal nia ne go oraz ja ko szaf ka pod tryp ty kiem.

Bia ły gres z ko lei two rzy zi mà jed nà płasz czy zn´, z le ̋ à cym

za oknem Ênie giem. Po ry ro ku sà w tym wn´ trzu wy mien ne. 

Wi daç to tak ̋ e w kuch ni, gdzie czerƒ bla tu jest bo r de rem mi´ -

dzy pa smem bia łej i brà zo wej za bu do wy me blo wej. Po dob nie

to a le ta go Êcin na jest ze spo le niem ja sne go i ciem ne go gre su

z okle inà imi tu jà cà drew no. Ele men tem kwi tu jà cym po ziom 

par te ru jest jed nak oÊwie tle nie (zwłasz cza w sa lo nie), któ re

prócz ak cen to wa nia za sta nych w prze strze ni form, peł ni te˝

A Punk tem cen tral nym sa lo nu
jest ˝e liw ny piec wol no sto jà cy
„Itaya” (fir ma In vic ta). Wo kół
nie go za aran ̋ o wa no stre f´ „pa -
le ni ska”, któ rà two rzà so fy „Big
Ben” (Me bel plast) oraz sto lik
ka wo wy z aka cji in dyj skiej. 

F Ca ło Êci to wa rzy szy tryp tyk
na ma lo wa ny przez Mo ni k´ 
Bro ni kow skà, któ ry nie kie dy
prze sła nia wy su wa ny z su fi tu
ekran pro jek cyj ny.

F W pod wie sza nym su fi cie nie
tyl ko oÊwie tle nie zna la zło swo je
miej sce, ale i pro jek tor. Jed nak
to za spra wà spo tów na stro po -
wych „Ne xis” (Mas si ve), opraw
wpusz cza nych w su fit „Pi reo”
(z ka ta lo gu Bri lux) oraz kin kie -
tów „Cu bic” (Chors), mo˝ na do -
wol nie re gu lo waç in ten syw noÊç
Êwia tła. 
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A Ku chen nà za bu do w´ me blo -
wà z pły ty mdf w dwóch od mia -
nach: bia łej, la kie ro wa nej
na wy so ki po łysk oraz z na tu ral -
ne go for ni ru Bo do w wy koƒ cze -
niu la kier pół mat, wy ko na ła za -
przy jaê nio na fir ma Ce dros. Pły ta
in duk cyj na i pie kar nik z se rii
„Ora ito” to mar ka Go ren je.

F Czar ny blat ku chen ny, kon -
tra stu jà cy ze Ênie˝ nà bie là sza -
fek, wy ko na no z gra ni tu sa ty no -
wa ne go „Ne ro Zim ba bwe”. Je -
go in te gral nà cz´ Êcià jest zle wo -
zmy wak „Iris” (Py ra mis) oraz to -
wa rzy szà ca mu ba te ria IKEA.
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hokus-pokus karnawał

A Nie zwy kłym ele men tem
prze strze ni sà scho dy z drew na
te ako we go, któ re po kry wa za -
rów no stop ni ce, jak i pod stop ni -
ce. Cie ka wym ele men tem uzu -
peł nia jà cym jest tu sto łek „1960
Sto ol Mo del B” Vi try (proj. Char -
les&Ray Eames). Brak ba lu strad
to efekt za mie rzo ny, by nie za -
kłó caç per fek cji for my. W przy -
szło Êci (ze wzgl´ du na bez pie -
czeƒ stwo dziec ka) praw do po -
dob nie po ja wià si´ ba lu stra dy
ze szkła opti whi te. 

D Ła zien ka go Êcin na jest
w peł ni spój na z wn´ trzem
– czerƒ wpro wa dza do niej szaf -
ka po du my wal ko wa z mdf -u la -
kie ro wa ne go na wy so ki po łysk.
Âcia n´ nad umy wal kà i w ka bi -
nie wy ło ̋ o no pły tà HPL z okle -
inà „Ti neo Du Chi li” (Po ly rey).
Uzu peł nie niem sà pro ste for my
ka bi ny „Ni ven” (Ko ło) oraz ba te -
ria „Mo ai” (Ro ca). Płyt ki „Ca la -
bria Ne gro” to Ce ra mi ca Dell’
Ar te. 
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A Tu˝ przy wej Êciu do sy pial ni
po wsta ła to a le ta, wszak se des
zo stał po mi ni´ ty w sa lo nie kà -
pie lo wym. Ze wzgl´ du na ga -
ba ry ty po miesz cze nia, wy bra no
ma łà umy wal k´ „Fiord” (Hyb -
ner) i ze sta wio no jà z ba te rià
sztor co wà „Max” (Tres).

hokus-pokus karnawał
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prag ma tycz nà funk cj´. – ˚y je my w ta kiej stre fie kli ma tycz nej, gdzie przez

po ło w´ ro ku prze by wa my w do mu, dopiero po za pad ni´ ciu zmro ku. Od po -

wied nio za aran ̋ o wa ne oÊwie tle nie po zwa la two rzyç sce ny Êwietl ne, do pa -

so wa ne do ro dza ju na szej ak tyw no Êci. Dla te go w po ko ju dzien nym znaj du jà

si´ czte ry nie za le˝ ne gru py opraw oÊwie tle nio wych. Ste ro wa ne Êciem nia -

cza mi, po zwa la jà „ma lo waç” Êwia tłem prze strzeƒ tak, jak te go wy ma ga

chwi la – wy ja Ênia Monika Bro ni kow ska. 

Na pi´ trze za cho wa no iden tycz nà pa le t´ barw, do da no je dy nie be ̋ o wo -

-brà zo we płyt ki. Dzi´ ki wy od r´b nie niu to a le ty mo˝ li we sta ło si´ stwo rze nie sy -

pial ni z bez po Êred nim przej Êciem do sa lo nu kà pie lo we go. – Wn´ trze po rzàd -

ku je układ wan ny i łó˝ ka, któ re sà ulo ko wa ne na prze ciw sie bie, na dwóch

prze ciw le głych koƒ cach po miesz czeƒ. Ele men tem pod kre Êla jà cym sym bio z´

płasz czy zny sy pial ni i ła zien ki jest ole jo wa na pod ło ga z te ako we go par kie tu

prze my sło we go, prze cho dzà ca z jed ne go po miesz cze nia do dru gie go oraz

iden tycz ne opra wy oÊwie tle nio we i ko lo ry sty ka Êcian – pod su mo wu je Adam

Bro ni kow ski.

AU TO RZY PRO JEK TU: HOLA DESIGN – MO NI KA I ADAM BRO NI KOW SCY

TEKST I STY LI ZA CJA: EWA SZYŁ KO, FOT.: BAR TOSZ JA ROSZ

D Na pi´ trze swo je miej sce zna -
la zła sy pial nia, któ ra kon ty nu uje
myÊl łà cze nia czer ni z drew nem.
Stàd na par kie cie po ja wia si´
drew no te ako we ze sta wio ne
z czar nym łó˝ kiem „Me dio lan”
(Al mi Décor).

S Tu˝ przy wej Êciu do sa lo nu kà -
pie lo we go po ja wia si´ szaf ka peł -
nià ca funk cj´ to a let ki. Za wie szo ne
nad nià stylowe lu stro (IKEA) 
do da je jej uro ku i wpro wa dza
do mi ni ma li stycz nej ła zien ki bar -
dzo ko bie cy ak cent.

wi´cej wn´trz:
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hokus-pokus karnawał

A Du ̋ e, tra pe zo we lu stro,
wpa so wa no pod skos. Na je go
tle umiesz czo no dwie umy wal ki
fir my Li nea Blue wraz z ba te ria -
mi „Bozz” (Klu di). Ca łoÊç zo -
sta ła wspar ta na szaf kach
z pły ty mdf – la kier pół mat
w ko lo rze czar nym. 

D Wan n´ Ho escha (proj. Nor -
man Fo ster) obu do wa no płyt -
ka mi Grohn Ce ra mic z ko lek cji
„Iron”– uło ̋ o no je rów nie˝
w tzw. stre fie mo krej. Nad ca ło -
Êcià gó ru je ba te ria „Loft” 
(Ro ca).
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