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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

rostota szkicu na wskroÊ przenika

P

do całego wn´trza, które momen-

tami opiera si´ na surowych, aczkolwiek
oswojonych formach. Monika i Adam
Bronikowscy zaprojektowali swój dom
(145 m2) pod Warszawà opierajàc
jego całà koncepcj´ na bazie bieli
i czerni oraz drewnie – materiał podstawowy. Te trzy elementy przewijajà
si´ w całym domu, tworzàc pewne
universum, które z jednej strony daje
ciepło (drewno), a zarazem czerpie
z tego, co najlepsze w geometrii
kształtów. A stàd ju˝ tylko krok do fiƒskiej estetyki, która nie potrzebuje
zb´dnych ozdobników, a mimo to zawsze jest ostojà przytulnoÊci.
I faktycznie, gdy spoglàdamy na salon, który siłà rzeczy jest „centrum wydarzeƒ” całej przestrzeni, widzimy elementy warunkujàce istot´ tego wn´trza. – Szczególnie wa˝nym elementem jest kominek, a raczej piec wolno
stojàcy, zwany „kozà”, ulokowany
w obudowie, dla której inspiracjà były
Êredniowieczne kominki o otwartych
paleniskach. Koza znajdujàca si´
na wprost drzwi wejÊciowych – dokładnie w osi domu, stanowi element
centralny porzàdkujàcy przestrzeƒ
i symbolizujàcy domowe ognisko. Du˝e okna, niczym zwierciadło, odbijajà
widok płonàcego ognia oraz przenoszà nas do ogrodu o ka˝dej porze roku – mówi Adam Bronikowski.
Do pełni szcz´Êcia były tu tylko potrzebne wygodne sofy i projektor,
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F W podwieszanym suficie nie
tylko oÊwietlenie znalazło swoje
miejsce, ale i projektor. Jednak
to za sprawà spotów nastropowych „Nexis” (Massive), opraw
wpuszczanych w sufit „Pireo”
(z katalogu Brilux) oraz kinkietów „Cubic” (Chors), mo˝na dowolnie regulowaç intensywnoÊç
Êwiatła.

umo˝liwiajàcy sp´dzanie wspólnych, nastrojowych wieczorów.
Chocia˝ równie istotnym elementem ocieplajàcym klimat salonu
sà wyraziste schody teakowe prowadzàce na pi´tro. Drewno
egzotyczne (akacja indyjska) pojawia si´ jeszcze w postaci stolika kawowego i jadalnianego oraz jako szafka pod tryptykiem.
Biały gres z kolei tworzy zimà jednà płaszczyzn´, z le˝àcym
za oknem Êniegiem. Pory roku sà w tym wn´trzu wymienne.
Widaç to tak˝e w kuchni, gdzie czerƒ blatu jest borderem mi´dzy pasmem białej i bràzowej zabudowy meblowej. Podobnie
toaleta goÊcinna jest zespoleniem jasnego i ciemnego gresu
z okleinà imitujàcà drewno. Elementem kwitujàcym poziom
parteru jest jednak oÊwietlenie (zwłaszcza w salonie), które
prócz akcentowania zastanych w przestrzeni form, pełni te˝

A Punktem centralnym salonu
jest ˝eliwny piec wolno stojàcy
„Itaya” (firma Invicta). Wokół
niego zaaran˝owano stref´ „paleniska”, którà tworzà sofy „Big
Ben” (Mebelplast) oraz stolik
kawowy z akacji indyjskiej.

F CałoÊci towarzyszy tryptyk
namalowany przez Monik´
Bronikowskà, który niekiedy
przesłania wysuwany z sufitu
ekran projekcyjny.
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A Kuchennà zabudow´ meblowà z płyty mdf w dwóch odmianach: białej, lakierowanej
na wysoki połysk oraz z naturalnego forniru Bodo w wykoƒczeniu lakier półmat, wykonała zaprzyjaêniona firma Cedros. Płyta
indukcyjna i piekarnik z serii
„Oraito” to marka Gorenje.

F Czarny blat kuchenny, kontrastujàcy ze Ênie˝nà bielà szafek, wykonano z granitu satynowanego „Nero Zimbabwe”. Jego integralnà cz´Êcià jest zlewozmywak „Iris” (Pyramis) oraz towarzyszàca mu bateria IKEA.
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A Niezwykłym elementem
przestrzeni sà schody z drewna
teakowego, które pokrywa zarówno stopnice, jak i podstopnice. Ciekawym elementem uzupełniajàcym jest tu stołek „1960
Stool Model B” Vitry (proj. Charles&Ray Eames). Brak balustrad
to efekt zamierzony, by nie zakłócaç perfekcji formy. W przyszłoÊci (ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo dziecka) prawdopodobnie pojawià si´ balustrady
ze szkła optiwhite.

D Łazienka goÊcinna jest
w pełni spójna z wn´trzem
– czerƒ wprowadza do niej szafka podumywalkowa z mdf-u lakierowanego na wysoki połysk.
Âcian´ nad umywalkà i w kabinie wyło˝ono płytà HPL z okleinà „Tineo Du Chili” (Polyrey).
Uzupełnieniem sà proste formy
kabiny „Niven” (Koło) oraz bateria „Moai” (Roca). Płytki „Calabria Negro” to Ceramica Dell’
Arte.
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hokus-pokus karnawał

A Tu˝ przy wejÊciu do sypialni
powstała toaleta, wszak sedes
został pomini´ty w salonie kàpielowym. Ze wzgl´du na gabaryty pomieszczenia, wybrano
małà umywalk´ „Fiord” (Hybner) i zestawiono jà z baterià
sztorcowà „Max” (Tres).
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D Na pi´trze swoje miejsce znalazła sypialnia, która kontynuuje
myÊl łàczenia czerni z drewnem.
Stàd na parkiecie pojawia si´
drewno teakowe zestawione
z czarnym łó˝kiem „Mediolan”
(Almi Décor).

S Tu˝ przy wejÊciu do salonu kàpielowego pojawia si´ szafka pełniàca funkcj´ toaletki. Zawieszone
nad nià stylowe lustro (IKEA)
dodaje jej uroku i wprowadza
do minimalistycznej łazienki bardzo kobiecy akcent.

pragmatycznà funkcj´. – ˚yjemy w takiej strefie klimatycznej, gdzie przez
połow´ roku przebywamy w domu, dopiero po zapadni´ciu zmroku. Odpowiednio zaaran˝owane oÊwietlenie pozwala tworzyç sceny Êwietlne, dopasowane do rodzaju naszej aktywnoÊci. Dlatego w pokoju dziennym znajdujà
si´ cztery niezale˝ne grupy opraw oÊwietleniowych. Sterowane Êciemniaczami, pozwalajà „malowaç” Êwiatłem przestrzeƒ tak, jak tego wymaga
chwila – wyjaÊnia Monika Bronikowska.
Na pi´trze zachowano identycznà palet´ barw, dodano jedynie be˝owo-bràzowe płytki. Dzi´ki wyodr´bnieniu toalety mo˝liwe stało si´ stworzenie sypialni z bezpoÊrednim przejÊciem do salonu kàpielowego. – Wn´trze porzàdkuje układ wanny i łó˝ka, które sà ulokowane naprzeciw siebie, na dwóch
przeciwległych koƒcach pomieszczeƒ. Elementem podkreÊlajàcym symbioz´
płaszczyzny sypialni i łazienki jest olejowana podłoga z teakowego parkietu
przemysłowego, przechodzàca z jednego pomieszczenia do drugiego oraz
identyczne oprawy oÊwietleniowe i kolorystyka Êcian – podsumowuje Adam
Bronikowski.
AUTORZY PROJEKTU: HOLA DESIGN – MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY
TEKST I STYLIZACJA: EWA SZYŁKO, FOT.: BARTOSZ JAROSZ

wi´cej wn´trz:
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A Du˝e, trapezowe lustro,
wpasowano pod skos. Na jego
tle umieszczono dwie umywalki
firmy Linea Blue wraz z bateriami „Bozz” (Kludi). CałoÊç została wsparta na szafkach
z płyty mdf – lakier półmat
w kolorze czarnym.

D Wann´ Hoescha (proj. Norman Foster) obudowano płytkami Grohn Ceramic z kolekcji
„Iron”– uło˝ono je równie˝
w tzw. strefie mokrej. Nad całoÊcià góruje bateria „Loft”
(Roca).
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