baza architektów

Jeśli chcesz zaistnieć w bazie architektów, napisz do nas:
mczerwinska@murator.com.pl
bartek tarchalski
tel.: 602 474 720
e-mail: bartek@wombat.pl

KRYSTYNA BRZEZIŃSKA
tel.: 600 722 424
e-mail: domidealny@gmail.com

cel: Mobilna galeria prac autorstwa właścicielki
mieszkania, studentki Akademii Sztuk Pięknych.

cel: Obraz
jako alternatywa
dla telewizora.
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m. czechowicz

p. mastalerz

jak go osiągnięto: Na początku zlikwidowaliśmy typowe
drzwi między pokojem a kuchnią – zabierały za dużo miejsca
w niedużym wnętrzu. Zamiast nich zaplanowałem przesuwne,
o uproszczonej konstrukcji. Białe skrzydło stało się idealnym,
nieformalnym tłem dla prac właścicielki. Inne obrazy stoją
na podłodze – wszystkie gotowe do sprzedaży lub łatwe
do przeniesienia na zaliczenie semestru na uczelni.

jak go osiągnięto:
Ściana widoczna
na zdjęciu jest
tzw. strategiczna
we wnętrzu (patrzy
się na nią, siedząc
na kanapie lub przy
stole). Tu zwykle wisi
telewizor. Właściciele
woleli jednak
wyeksponować inny,
przyciągający wzrok
element. Wybór padł
na rysunek przyjaciółki
(jest ich własnością
od lat). Poniżej
zaplanowałam gniazdko
RTV, gdyby gospodarze
zmienili zdanie
lub przyszli lokatorzy
mieli inny pomysł
na aranżację ściany.

cel: Prezentacja fotografii, która wizualnie połączy
kącik do pracy z pokojem dziennym.
jak go osiągnięto: Ze względu na niewielki metraż
miejsce do pracy znalazło się w salonie. Projektując wnętrze,
chciałam wykorzystać do dekoracji zdjęcia autorstwa inwestora
– operatora filmowego. Wybraliśmy te z podróży do Ameryki
(„Ameryka by Kadaj”), które konweniują z meblami, a zarazem
indywidualizują wnętrze. Autor ma przed oczami pamiątkę
z wakacji i jednocześnie produkt swojej pracy – być może
motywację do dalszych osiągnięć.

arkadiusz olszanka
pracownia in & out design
ul. Kopernika 8/18, Warszawa
tel.: 22 827 31 72, 602 775 518
e-mail: biuro@wnetrzadlakazdego.com.pl

M. BYKOWSKI

@

jak go osiągnięto: Podczas jednej z kolacji, gdy myśleliśmy
nad projektem, inwestor, bazgrząc na kartce, wyjaśniał nam idee
swojego doktoratu. Powiększony szkic stał się zalążkiem rysunku
powstałego po kilku dniach w pracowni Tomka Ciecierskiego.
Przedstawia w sposób graficzny założenia doktoratu,
skomentowany przez artystę stał się pracą dokumentującą
spotkanie. Pomyślałam, że znacznie powiększony może zawisnąć
w jadalni. Później, kiedy wybieraliśmy do niej meble, postawiliśmy
na akcenty częściowo bazujące na mocnej kolorystyce rysunku.

agnieszka kmit, rafał zambrzycki
moderno
ul. Koźmiana 9a, Warszawa
tel.: 602 183 305
www.moderno.pl
e-mail: moderno@moderno.pl

cel: Wprowadzenie obrazu spójnego z resztą wnętrza,
tak by przykuwał wzrok na równi z innymi elementami.

cel: Nowoczesność
pogodzona
z egzotycznymi
pamiątkami.

jak go osiągnięto: W pokoju dziennym stanęły meble
o prostej, inspirowanej włoskim stylem linii. Limonkowy stolik
i czerwony dywan tworzą mocny kontrast, zdynamizowany
czernią kanap. Obraz, który miał pojawić się we wnętrzu, musiał
być równie wyrazisty. Wybraliśmy płótno w barwach spójnych
z wyposażeniem. Zawisł na głównej ścianie. Światło kinkietu
jeszcze wyraźniej pozwala je wyeksponować.

m. przeździk

Jak się tu znaleźć?

jak go osiągnięto: Pozostawiliśmy w mieszkaniu
autentyczne elementy z czasów powstania budynku (lata 50./60.
XX wieku): część stolarki okiennej i drzwiowej, kaloryfery,
dębowy parkiet. Dodatki i małe sprzęty są zaś utrzymane
w kolorach podstawowych (czerwony, żółty, niebieski). Ta gama
barwna kojarzy się m.in. z abstrakcją geometryczną Pieta
Mondriana (nawiązuje do tego dywan). Pasuje do niej obraz
w komiksowym stylu pt. „Dziewczyna ze wstążką we włosach”
jednego z klasyków pop-artu Roya Lichtensteina.

kinga iwanicka
ul. Kielecka 29/4, Warszawa
tel.: 22 826 06 75, 660 662 944
e-mail: ki@hot.pl

n. banaszyk/dada

Projektowanie jest sztuką
– przekonują o tym dokonania
architektów wnętrz.
Często ich praca zaczyna się
od dzieła innego artysty.

cel: Obraz – punkt wyjścia do aranżacji wnętrza.

cel: Vintage w każdym calu: od dywanu po obraz.

M. CZECHOWICZ

opracowanie /agnieszka pietrzak

domu

iwona ciecierska, beata de nisau
tel.: 606 360 232
e-mail: iwona@architekturawewnetrzu.com
beata@architekturawewnetrzu.com
www.architekturawewnetrzu.com

s. frąckowiak

Obraz

zuzanna i KAmil krasuscy
TAndem design
tel.: 660 532 101, 600 510 108
e-mail: z.krasuska@tandemdesign.pl
k.krasuski@tandemdesign.pl
www.tandemdesign.pl

JAK go osiągnięto:
Maski z Czarnego
Lądu, które właścicielka
przywoziła z kolejnych
podróży, były
od początku motywem
przewodnim projektu.
Staraliśmy się przy
tym, aby mieszkanie
nasycone afrykańskim
klimatem nie
przypominało skansenu.
Dlatego dbaliśmy
o wyważenie stylistyki.
Formy mebli są proste,
ale materiałowo
budzą skojarzenia
z Afryką. Takie wrażenie
wywołują też ciepłe
odcienie drewna i jasne,
piaskowe ściany.
115

baza architektów
joanna walewska
e-mail: jwalewska@op.pl

cel: Klatka
schodowa
jako minigaleria.

jak go osiągnięto:
Wbijanie gwoździ
w ścianę i wieszanie
obrazków w ramkach
nie jest w stylu
właściciela. Mieszczą się
w nim zaś stalowe linki
z klamerkami
do prania i spinaczami,
wieszanie notatek,
zdjęć, wycinków z gazet.
Realizacja pomysłu
była bardzo prosta
– wystarczyły haki
wkręcone w ścianę,
stalowa linka, uszy
i śruby rzymskie
do naciągnięcia linek.
Tak powstało miejsce
dla poważnych
i zupełnie niepoważnych
rzeczy jednocześnie.

jak go osiągnięto:
Lubię, kiedy mieszkanie
ma indywidualny rys,
odzwierciedla charakter
właściciela. Tu – artystki,
projektantki mody.
W jej życiu nie wszystko
jest uporządkowane.
W mieszkaniu panuje
artystyczny nieład.
Stąd rozwiązanie,
aby obraz postawić
na podłodze, bez ram,
a nie wieszać go nobliwie
na ścianie. Chciałam,
aby obraz – Audrey
Hepburn, ikona stylu
i elegancji, kobiecość
w najlepszym wydaniu
– był drogowskazem
i inspiracją w dalszej
karierze właścicielki.

jak go osiągnięto:
Każdy fragment
wnętrza, nawet klatka
schodowa, powinien być
starannie zaaranżowany
i być wyrazem
indywidualizmu
właścicieli. Tu wysokie
ściany zachęcają
do zastosowania
elementów – zdjęć
i grafik – w dużych
formatach. Czarne
tła kontrastują z bielą
ściany, przyciągając
uwagę. Lustro
jest harmonijnym
domknięciem
kompozycji – ramy
grafik mają podobny
kolor i wielkość
jak zwierciadło.

cel: Dzieło sztuki w centrum życia rodzinnego.

cel: Ekspozycja
pamiątkowych zdjęć
właścicieli, grafik,
plakatów filmowych.

m. bykowski

M. CZECHOWICZ

jak go osiągnięto: Rozmiary i siła wyrazu pracy Rafała
Bujnowskiego koncentruje całą uwagę we wnętrzu. Pozostałe
elementy powinny mieć zredukowaną, ascetyczna formę,
by nie wprowadzać chaosu. Minimalistycznie urządzona
jadalnia (brak dekoracji, neutralne kolory – wnętrze przypomina
galerię sztuki) pozwoliła „wybrzmieć” obrazowi. Tak wyraziste,
konceptualne płótno podkreśla jednocześnie wagę miejsca,
w którym zawisło – centrum strefy dziennej.

jak go osiągnięto:
Tematem wiodącym
były zaręczyny
w Paryżu (właściciele
kochają to miasto).
Pierwsze skojarzenie
– romantyczne,
wąskie uliczki... Potem
poszło łatwo: bruk,
latarnie, ławeczka,
słup ogłoszeniowy.
Gospodarze chcieli
także wyeksponować
we wnętrzu zdjęcia.
Posłużył do tego
„paryski” słup (stelaż
obłożony płytami g-k).
Pełni on jeszcze jedną
funkcję – garderoby.
Wchodzi się do niej
od strony sypialni.

piotr olszewski
tel.: 602 768 472

jak go osiągnięto: Trudno sobie wyobrazić ten obraz
na ścianie z glazurą, więc wybrałam kolejne (obraz olejny jest
pozornie sprzeczny z funkcją łazienki) niestandardowe jak
na to pomieszczenie rozwiązanie: gładką, białą ścianę. Proste
kąty wanny, jej obudowy (płyty ceramiczne Kerlite) i grzejnika
współgrają z paskami płótna. Oranż słuchawki prysznica
(Agape) kopiuje kolor obrazu – to przypadek, ale korzystający
z łazienki nie muszą o tym wiedzieć.

JAdwiga mierzejewska-hanisz,
szymon hanisz
Pracownia projektowa „plan”
ul. Ujejskiego 11 b, Wrocław
tel.: 71 352 97 03

cel: Stworzenie wnętrza do kontemplacji sztuki.

cel: Łazienka
przygotowana
na przyszły obraz
z rozrastającej się
kolekcji.

jak go osiągnięto: Łazienka to przestrzeń osobista – idealne
miejsce na przedmioty wyjątkowe. Właściciel tej jest grafikiem,
podróżnikiem i uwielbia stare mapy. Najlepiej odpoczywa
w kąpieli, zaproponowałem więc zawieszenie nad wanną ryciny
przedstawiającej plan XVII-wiecznej Wenecji. Grafika jest
szczelnie zamknięta miedzy dwoma płytami z pleksi (ochrona
przed wilgocią). Dzięki powieszeniu na dystansach efektownie
lewituje nad powierzchnią ściany.

s. frąckowiak

hanna kłyk
pracownia projektowa
ul. Okopowa 56, Warszawa
tel.: 605 089 207
e-mail: h_klyk@wp.pl

cel: Zgranie form i kolorów łazienki z rytmem
i barwami obrazu.

g. bieganik

cel: Nonszalancki
styl i ikona elegancji
w jednym wnętrzu.

R. WOJNAR

cel: Nieformalna,
otwarta na zmiany
galeria.

ewa namysłowska
tel.: 601 163 371
e-mail: ewkanam@wp.pl
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małgorzata tyczyńska
tel.: 794 420 995

j. siedlar

joanna wybrańska
pracownia autorska
joanna wybrańska
tel.: 696 417 697
e-mail: jwybranska@o2.pl

M. CZECHOWICZ

m. bykowski

OLA WOŁCZYK-perłak
ul. Urzędnicza 39/3, Kraków
tel.: 509 681 109
e-mail: ola@olawolczyk.pl
www.olawolczyk.pl

jak go osiągnięto:
Na etapie
projektowania
mieszkania
wiedzieliśmy,
że właściciel chce
w nim umieścić obrazy
Anki Mierzejewskiej.
Jeden z nich (jeszcze
niekupiony) miał się
pojawić w łazience.
Zaprojektowaliśmy
ją, tak jak
pozostałe wnętrza,
minimalistycznie
(gres, proste formy,
ograniczona paleta
kolorów) – wnętrza są
podkładem dla mocnej
kolorystyki płócien.
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