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Designerzy twierdzà, ˝e w ∏ó˝ku trzeba myÊleç wy∏àcznie o sobie.
Wprawdzie podr´czniki seksuologii wspominajà tak˝e o partnerze (-rce),
ale w kwestii urzàdzania i dekorowania wn´trz w∏asnych potrzeb zag∏uszyç
nie wolno. Uwaga: intymnoÊç alkowy rozpoczyna ekspansj´ terytorialnà.
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Minimalistyczne wn´trza nabierajà coraz bardziej kobiecych atrybutów:
wsz´dobylskie motywy kwiatowe (grafiki, zdj´cia, wzory na szkle, lustrach,
poÊcieli wyklejone lub namalowane) to hit ostatnich lat. Zdecydowanie
króluje ciemna kolorystyka – najlepiej bràzy z delikatnymi akcentami ró˝u,
zieleni lub turkusu. Âciany nie sà oddzielane kolorystycznie od sufitu.
Jasny akcent to pod∏oga,
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a na niej coÊ mi´kkiego
i przytulnego (wyk∏adziny
z d∏ugim w∏osem).
W Polsce nadal modne
KATARZYNA I MACIEJ RYDZYŃSCY
(RYDZYŃSKA STUDIO)
jest wenge, natomiast na
Êwiecie hitem sà jab∏onie,
olchy, sosny, orzechy – wszystko, co bielone lub
wykoƒczone na wysoki po∏ysk, z wyraênym rysunkiem
us∏ojenia. Ale zebrano unikamy jak ognia. Drewnem
ok∏adamy Êciany, a nawet sufity!

2

Do niedawna miejsce wydzielone, prywatne – enklawa intymnoÊci. Cz´sto ∏àczone z garderobà, czasem
– z braku miejsca – z gabinetem, czyli z biurkiem i biblioteczkà. Ostatnio – wielkie zaskoczenie. W domach,
w których z ca∏à pewnoÊcià nie mo˝na narzekaç na brak wolnej przestrzeni, sypialnia staje si´ integralnà
jej cz´Êcià. Jest eksponowana, podkreÊlana. Nie ukrywa si´ ju˝ za ci´˝kimi d´bowymi drzwiami. Przeciwnie
– najnowsza wytyczna brzmi: otwieraç! Efekt jest spektakularny – przeszklone Êciany pozwalajà delektowaç si´ tu˝
po przebudzeniu widokiem oÊnie˝onych gór czy lasów i jezior. Zmieniajàcy si´ w rytmie pór roku widok
za oknem stanowi ca∏à dekoracj´ wn´trza. Pozosta∏e elementy, wykonane z naturalnych materia∏ów, sà t∏em
dla widoku, pozwalajà zagraç g∏ównà rol´ przyrodzie. W przypadku nieruchomoÊci po∏o˝onych w bardziej
zurbanizowanych miejscach otwarcie sypialni odbywa si´ w nieco inny sposób – na reszt´ mieszkania.
Przyk∏adem rozwiàzania dla odwa˝nych jest eksperymentalny Loftcube Wernera Aisslingera (www.loftcube.net).
Le˝àc na bia∏ym minimalistycznym ∏ó˝ku, z pomaraƒczowà poduszkà pod g∏owà, podziwiamy bia∏e p∏aszczyzny
z funkcjami ∏azienki, bia∏à kuchni´, bia∏y salon z pomaraƒczowym akcentem fotela i... panoram´ Berlina.

Cenimy sobie komfort i jesteÊmy coraz bardziej wymagajàcy. Taka postawa pomog∏a
ukszta∏towaç na nowo tak˝e miejsca do spania. Mobilne meble pojawi∏y si´ jako odpowiedê
.
na aktywny styl ˝ycia. Sk∏adajà si´ z ruchomych, niezale˝nych elementów, które mo˝na
modelowaç tak, ˝eby nadaç im konkretne, po˝àdane w danym momencie funkcje. Sta∏y si´
miejscem s∏u˝àcym nie tylko do spania. Regulowane zag∏ówki dopasowujà swoje po∏o˝enie
zale˝nie od tego, czy b´dziemy czytaç, spaç czy oglàdaç telewizj´. W ∏ó˝kach ma∏˝eƒskich
sà one osobne, wi´c nie ma okazji do konfliktu. A je˝eli ju˝ dojdzie do k∏ótni, podwójne
∏ó˝ka mo˝na podzieliç na dwie osobne cz´Êci i ustawiç w ró˝nych miejscach sypialni.
Niektóre modele mo˝na w ciàgu dnia zamieniç w kanap´ z podnó˝kiem, dwa fotele,
albo naro˝nik o regulowanych dowolnie oparciach i pod∏okietnikach.
3

4

INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 144

KATARZYNA
BAUMILLER

Â pimy nie na pokaz, lecz dla siebie, dlatego sypialni´ urzàdzajmy
wed∏ug naszych potrzeb. Bez oglàdania si´ na trendy i zwyczaje
ogó∏u. Nie bójmy si´ w niej zaspokajaç naszych przestrzennych
fanaberii – jest do tego stworzona. Je˝eli traktujemy spanie jako
czynnoÊç wy∏àcznie fizjologicznà, nie celebrujemy jej nadmiernie,
schowajmy ∏ó˝ko za dnia w Êcianie lub szufladzie (patrz zdj´cie
obok). JeÊli jest odwrotnie – postawmy ∏ó˝ko na Êrodku
pomieszczenia. Gdy kochamy ka˝dy metr swojego mieszkania,
nie zamykajmy ∏ó˝ka za drzwiami, ka˝àc mu czekaç a˝ do wieczora
na nasze odwiedziny. Czas alkowy i buduaru dawno minà∏. A mo˝e
sà nam bliskie surowe materia∏y? Âmia∏o! Wprowadêmy do sypialni
beton, szk∏o i stal dla sch∏odzenia emocji po dniu pracy. Mogà
sàsiadowaç z mi´kkà tkaninà, czy pikowanym zag∏ówkiem ∏ó˝ka.
Wszystko dozwolone. Wa˝ne, aby spaç w zgodzie ze sobà samym.
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