
KUCHNIA 2006

Wra˝liwoÊç na urokliwe przedmioty i chwile, umiej´tnoÊç ∏àczenia tradycji 
z nowoczesnoÊcià tworzà atmosfer´ i decydujà o wyjàtkowoÊci naszej kuchni
– podkreÊlajà projektanci wn´trz, opowiadajàc o najnowszych trendach. 

sonda

spokojniej i piękniej

zdj´cia SERWISY PRASOWE FIRM: AMICA (1, 4), LIFA DESIGN (2), MA¸GORZATA TOMCZYK (3), VARENNA MATRIX (5)

Nie ma co roku rewolucji w projektowaniu kuchni, zmiany nast´pujà w drodze ewolucji. Od kilku lat mamy 
do czynienia z kuchnià otwartà, zintegrowanà z pokojem dziennym w sposób totalny. Teraz podejmuje si´
próby ponownego zamkni´cia jej w... „szafie”. Nie polega to jednak – jak do tej pory – na tym, ˝e niezb´dne
wyposa˝enie chowamy bezpoÊrednio za drzwiami szafy. Mowa raczej o aneksie – garderobie kuchennej 
z mo˝liwoÊcià otwarcia ca∏ej Êciany, do której drzwi sà jednoczeÊnie dekoracjà ubranà w modne wzory. 
W tym roku firma Poggenpohl przedstawi∏a na targach wn´trzarskich w Mediolanie pomys∏ na kuchnie 
trzech przestrzeni, trzech stref. Jedna to zamkni´ta w „szafie” cz´Êç magazynowo-robocza. Druga 
– wolno stojàca wyspa do gotowania i zmywania (dodatkowo wyposa˝ona w mo˝liwoÊç pod∏àczenia MP3 
do zintegrowanego systemu wyciàgu, nag∏oÊnienia i oÊwietlenia). Trzecia strefa to stó∏ w jadalni, którego blat
mieÊci w sobie równie˝ urzàdzenia kuchenne. Gotujemy zatem zespo∏owo przy stole. Pomys∏ Poggenpohla
przedstawiony jako prototyp spotka∏ si´ z takim zainteresowaniem, ˝e postanowiono go przygotowaç 
do produkcji seryjnej. Jak widaç, zmiany w kuchni wià˝à si´ dziÊ nie tyle z technologià, materia∏ami, 
ile z ideami. Przestrzeƒ kuchni zaczyna kszta∏towaç sposób naszego bycia w domu. Przestaje byç miejscem
wy∏àcznie do odgrzewania pizzy na telefon. DziÊ najwi´kszym snobizmem w kuchni jest umiej´tnoÊç
gotowania. Przy tej okazji cieszà nas te˝ praktyczne rozwiàzania, takie jak szuflada do podgrzewania fili˝anek 
i talerzy czy zgniatarka do Êmieci. RAFAŁ DARSKI (WARSZAWSKA GALERIA RECAMIÈRE) 

W KUCHNI WŁASNEGO AUTORSTWA
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W modnej, otwartej na pokój dzienny kuchni jest wyspa. Formà i kolorem mebli nawiàzuje do wyposa˝enia
salonu. Niekiedy przypomina mebloÊciank´, która p∏ynnie ∏àczy si´ z zabudowà pokoju dziennego. Ciekawym,
nowym rozwiàzaniem promowanym na targach wn´trzarskich sà okapy projektowane na kszta∏t lamp (firma
Elica). Wró˝´ im du˝à popularnoÊç w przysz∏ym roku. Fronty szafek – proste, w egzotycznych fornirach, cz´sto
zestawianych z g∏adkimi, lakierowanymi, najcz´Êciej na bia∏o. Szafki uwodzà systemem bezuchwytowym, który
oznacza pi´kne poziome listwy lub profilowane fronty. Nie sà wprawdzie zbyt wygodne do otwierania, 
ale to tak jak ze szpilkami – co˝, ˝e m´czà, ale jakie eleganckie! Do ∏ask wracajà bia∏e kuchnie, niedawno
zdetronizowane przez kolorowe MDF-y i forniry. Bia∏a kuchnia kojarzy si´ z czystoÊcià, sterylnoÊcià. Wysoka
zabudowa z bia∏ych szaf tworzy wra˝enie bia∏ej Êciany. Piekarnik poÊrodku wyglàda jak abstrakcyjny obraz. 
Nie wyobra˝amy sobie ju˝ kuchni bez zmywarki, a zaczynamy coraz wi´kszà wag´ przywiàzywaç do zdrowego
gotowania – inwestujemy w piekarniki parowe, w których mo˝na przyrzàdzaç potrawy bez t∏uszczu. 

Popieram niekuchenne kuchnie. Najbardziej takie wtopione 
w przestrzeƒ domu bez wyraênie okreÊlonych granic. Z meblami
odbiegajàcymi formà od schematu: „szafki pod blatem i nad blatem”. 
Im bardziej zaskakujàcy pomys∏ na wn´trze, tym wi´cej inspiracji 
do gotowania. Du˝e zdj´cia ulubionych potraw nadrukowane na meblach
kuchennych czy przepis na panna cotta napisany na Êcianie dzia∏ajà
mobilizujàco na najbardziej oporne na dzia∏ania kuchenne jednostki. 
Ile˝ radoÊci mo˝e daç przygotowanie dla przyjació∏ tagliatelle 
z broku∏ami, szynkà i Êmietanà w otwartej na jadalni´ kuchni 

– i ju˝ chce si´ projektowaç wyspy kuchenne, by móc jednoczeÊnie panowaç nad al dente
makaronu i wspominaç razem z biesiadnikami wypraw´ do Calabrii. A mo˝e sushi? 
P∏aty nori i kawa∏ki ryby maÊlanej pi´knie si´ prezentujà w bia∏ej kuchni. Wystarczy
odrobina wasabi i dekoracja minimalistycznego wn´trza kompletna. Wa˝ne jest równie˝
oÊwietlenie. Nastrojowe, delikatne Êwiat∏o sprzyja komponowaniu kolacji dla dwojga.
Jeszcze tylko zapalmy lampki stojàce pomi´dzy przyprawami na otwartych pó∏kach. 
Potem usiàdêmy na blacie ze szlachetnego szlifowanego betonu i nape∏nijmy 
dwa kieliszki wytrawnym czerwonym winem...  

MAŁGORZATA GOŚ
LIFA DESIGN 
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OLA WOŁCZYK
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Nowoczesna kuchnia jest pe∏nowartoÊciowà cz´Êcià architektury wn´trza. Otwarta 
na salon, przestrzenna stawia na wysokiej jakoÊci materia∏y, niezwyk∏e kolory 
i dekoracyjne Êwiat∏o. Stàpamy w niej po jednolitych i du˝ych p∏aszczyznach ˝ywicy,
kamienia, szk∏a, laminatów lub gresu (wszystko w opozycji do nieÊmiertelnej glazury
10x10 cm). Ma to swój plus: jednolite p∏aszczyzny sà praktyczne w u˝ytkowaniu. 
Meble stanowià zestawienie
prostych form 
– cz´sto sà nieregularne,
dynamiczne, nieco

odrealnione (na przyk∏ad zawieszone nad pod∏ogà
szafki; stó∏ bez nóg, który jest przed∏u˝eniem blatu
wyspy kuchennej). Âciana nad blatem przyswaja
ró˝ne materia∏y, nawet sklejk´ i surowy MDF.
Dziesi´ciocentymetrowe blaty odchodzà do lamusa.
Zast´pujà je te z niemal niewidocznà kraw´dzià. 
Mimo wszystko przejawem najwi´kszego snobizmu
pozostaje ignorowanie trendów. 

MARTA ŻUREK 
PRACOWNIA MATERIA

INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 144
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Kuchnia powinna mieç dziÊ charakter.
Nie przeszkadza jej artystyczny klimat,
po˝àdany jest przynajmniej jeden detal,
który pozbawi to pomieszczenie
prozaicznoÊci. Galeria czarno-bia∏ych
zdj´ç przyjació∏ nadrukowana na bezuchwytowe fronty szafek kryjàcych równie˝ AGD tworzy wyrazistà, ˝ywà
uk∏adank´ uj´tà w bia∏e passe-partout Êciany. Pod∏oga tak˝e nie musi byç nudna. Dlaczego i na niej nie umieÊciç
wielkoformatowego wydruku zdj´cia? Na przyk∏ad szemrzàcej po kamieniach wody. Taki obraz pod stopami
(oczywiÊcie zabezpieczony grubà taflà szk∏a) daje wra˝enie kontaktu z innym ni˝ faktyczny rodzajem
nawierzchni. Poczucie niezwyk∏oÊci pot´guje jej rozmiar. Jest niczym g∏adka powierzchnia Êpiàcego jeziora
odbijajàca mieszkalnà rzeczywistoÊç i rzucajàca wsz´dzie Êwietlne refleksy. Pe∏na salonowej elegancji lampa
wiszàca nad wyspà to ju˝ obowiàzek. Zmys∏owe Êwiat∏o zza aksamitnego aba˝uru (który równie˝ mo˝na
udekorowaç fotografiami) jest niezastàpione w kreowaniu atmosfery sprzyjajàcej kolacjom. A zestawienie bieli 
i czerni to znów jeden z najmodniejszych kolorystycznych duetów. 

JUSTYNA SMOLEC
„DOBRE WNĘTRZE”
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