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wnętrza n owocześnie i stylowo

Artystyczna dusza
Projekt tego wnętrza to prawdziwe lustro, w którym odbija
się osobowość właścicielki. Wystarczy jedno spojrzenie, aby
odgadnąć, że zamieszkuje je osoba ceniąca elegancję,
dystyngowane połączenia, a nade wszystko – sztukę.
TEKST: ANNA USAKIEWICZ. ZDJĘCIA: JEREMIASZ NOWAK. STYLIZACJA: ANNA BACIK
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wnętrza n owocześnie i stylowo
Otwarta koncepcja
parteru z salonem
połączonym
z jadalnią i kuchnią,
emanuje spokojną
elegancją.
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Efektowne materiały stanowią doskonałe
tło do ekspozycji dzieł sztuki. Honorowe
miejsce w salonie zajmuje rzeźba autorstwa
Marii Niewiadomskiej.

en dwukondygnacyjny apartament
o powierzchni ponad 100 mkw. znajdujący się w prestiżowej, usytuowanej u podnóża ruin średniowiecznego
zamku, dzielnicy Tarnowa, urzeka świeżością
oraz subtelnymi zestawieniami kolorów, materiałów i faktur. Właścicielka, która ceni nowoczesność, dystyngowaną elegancję szlachetnych
materiałów i sztukę, oczekiwała nowoczesnej,
ale niezbyt krzykliwej stylistyki. Zdecydowała
się mniej awangardowe, za to ponadczasowe
rozwiązania, które szybko nie wyjdą z mody.
Subtelne połączenia kolorów, zabawy światłocieniem oraz ciekawe zestawienia wzorów
i tekstur to elementy, które odgrywają tutaj
rolę pierwszoplanową i decydują o wyjątkowym charakterze projektu. Otwarta koncepcja parteru z salonem połączonym z jadalnią
i kuchnią, którego integralną część stanowi także
klatka schodowa, emanuje spokojną elegancją.
Trwałe i efektowne materiały wykończeniowe
tworzą wyrafinowany klimat wnętrza i stanowią doskonałe tło do ekspozycji dzieł sztuki.
Honorowe miejsce w salonie zajmuje rzeźba
autorstwa Marii Niewiadomskiej – pół twarzy
wyprofilowanej w autorskiej technice. Ściany
salonu zdobią rysunki i grafiki, a tuż przy wejściu znalazły się dwie barwne akwarele. Aby rozświetlić wnętrze projektanci konsekwentnie, we
wszystkich strefach zastosowali spokojną, stonowaną paletę barw, w której dominantami są
gołębia szarość i ciepła biel. Odbijające światło powierzchnie z polerowanej stali i chromu,
takie jak lampa nad stołem (kultowy model M68
marki Santa&Cole) czy balustrada dodatkowo
wzmacniają ten efekt. Stanowią przy tym niezwykle szykowny i efektowny element wystroju.
Większość materiałów wykończeniowych
architekci wybrali z oferty salonów Dekorian.
Do pomalowania ścian wykorzystano farby ceramiczne, a ciekawym urozmaiceniem dla gładkich, jednobarwnych powierzchni stały się luksusowe tapety. W holu zastosowano dyskretną
okładzinę marki Khroma, na klatce schodowej na piętrze artdecowski motyw z kolekcji
Contemporary Restyled od Cole&Son. Obie
łączy geometryczny wzór, świetnie współgrający
z płytkami marki Mutina z kolekcji zaprojektowanej przez Patricię Urquiolę, którymi wykończono ścianę nad kuchennym blatem. To tylko
jeden z wielu elementów decydujących o tym,
że aranżacja wszystkich pomieszczeń jest niezwykle spójna. Strefy salonu, jadalni i kuchni
przenikają się wzajemnie, a wszystkie łączy niezwykle elegancka i ponadczasowa stylistyka.
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Na tle stonowanej
aranżacji kuchni
wyróżnia się
ściana nad blatem
wykończona
płytkamiz kolekcji
inspirowanej
tradycyjnymi
hiszpańskimi azulejos.
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W kuchennej aranżacji dominuje jasna paleta barw,
która wraz z lakierowanymi płaszczyznami mebli oraz polerowanymi powierzchniami stalowych dodatków rozświetla
wnętrze. Strefy kuchni i salonu wizualnie oddziela półwysep stanowiący kontynuację dolnej zabudowy, a odmienność funkcji podkreślają różne okładziny podłogowe
– w kuchni ceramiczne, a w jadalni i salonie z drewna
dębowego. Antracytowe blaty o surowej urodzie stanowią zwieńczenie dla szafek dolnych wykonanych z białego lakierowanego MDF-u. Achromatyczną bazę aranżacji ociepla orzechowy fornir, który stanowi wykończenie
wysokiej zabudowy. Na tle stonowanej aranżacji kuchni
zdecydowanie wyróżnia się okładzina ściany nad blatem.
Z inspirowanej tradycyjnymi hiszpańskimi azulejos kolekcji płytek wybrano kilka różnych motywów, których połączenie dało niezwykle oryginalny efekt dekoracyjny. To
znamienny dla całego projektu przykład nowoczesnej elegancji i ponadczasowego rozwiązania. Z kolei witalności
dodają uzupełniające wystrój elementy w mocniejszych
kolorach, jak koralowe hokery w kuchni, barwne tekstylia oraz akwarele.
Otwarta klatka schodowa wiedzie na piętro, na którym,
po wyburzeniu niektórych ścian, wygospodarowano część
prywatną – sypialnię, garderobę i gabinet oraz łazienkę.
Rysunki, grafiki, obrazy stanowiące najbardziej osobisty akcent projektu, a jednocześnie niepowtarzalną
ozdobę, znalazły swoje miejsce w każdym pomieszczeniu. W sypialni umieszczono wyraziste płótna Zbigniewa
Nowaka przedstawiające kobiece sylwetki. Zastosowane
przez artystę mocne barwy wyraźne odcinają się na tle
stonowanej aranżacji. Podobnie jak granatowe wezgłowie łóżka dodają nieco wibracji temu spokojnemu, monochromatycznemu wnętrzu.
Emanujący świeżością i elegancją salonik kąpielowy
urządzono pod klimatycznymi skosami dachowymi. Nawet
tutaj znalazło się miejsce na czarno-białą abstrakcyjną
grafikę. Aranżacja wyraźnie i efektownie łączy klasyczne
i minimalistyczne akcenty. Zmysłowe kształty wyposażenia melodyjnie współgrają z nowoczesnymi rozwiązaniami. Biel ocieplona została drewnem, a klasyczne forniry meblowe zestawiono z minimalistycznymi spiekami
kwarcowymi, zdobiącymi ścianę za sanitariatami. Także
wyposażenie zapewnia łazience nie tylko funkcjonalny
charakter, ale również wyjątkowy klimat relaksu i odprężenia rodem z salonów SPA. Bowiem poza nowoczesnym prysznicem we wnęce znalazła się klasyczna wanna
wolno stojąca.Wszystko to razem złożyło się na projekt
eleganckiej i funkcjonalnej łazienki, która za sprawą licznych subtelności wystroju stała się nowoczesnym buduarem i oazą relaksu.

PROJEKT:

Małgorzata Bacik, Andrzej Bacik
Pracownia Projektowa MM Architekci
www.mmarchitekci.pl
mbacik@mmarchitekci.pl
abacik@mmarchitekci.pl
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Rysunki, grafiki czy obrazy
znalazły swoje miejsce
w każdym pomieszczeniu.
Niepowtarzalną ozdobą sypialni
są wyraziste płótna autorstwa
Zbigniewa Nowaka.
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Emanujący
świeżością
i elegancją salonik
kąpielowy urządzono
pod klimatycznymi
skosami dachowymi.
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Projektanci zastosowali spokojną,
stonowaną paletę barw, w której
dominantami są gołębia szarość i ciepła biel.
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[1] Lampa wisząca UTZON JU1 o nowoczesnej, geometrycznej formie, w wykończeniu chrom. Ok. 1.580 zł, &tradition, www.czerwonamaszyna.pl [2] Reprodukcja obrazu Pablo Picasso z kolekcji PABLO; wym. 66x81 cm. 579 zł, AlmiDécor,
www.almidecor.com [3] Szklane wazony BLUE i RED. 25 i 21 euro, Bloomingville,
www.bloomingville.com [4] Zegar ścienny SUNFLOWER CONTEMPORARY
nawiązujący do kształtu słonecznika. 240 zł, London Clock, www.fabrykaform.pl
[5] Skórzany dywan DYNASTY GREY z ręcznie tkanym wzorem to połączenie elegancji i nowoczesności. 3.189 zł, Linie Design, www.czerwonamaszyna.pl
[6] CRYSTAL to sofa o kubistycznej formie i oryginalnych nóżkach z przezroczystego tworzywa. Wycena indywidualna, Olta, www.olta.eu
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