wnętrza

CZĘSTOCHOWA

WYJÑTKOWA
Jak znaleźć ciepło,
które nie wynika
ze strachu przed
mocnymi kolorami?
Gdzie szukać ciepła
odważnego?
Odpowiedzią jest
niewielkie mieszkanie
urządzone według
czekoladowego
wzornika.

tekst PIOTR BARAN
zdjęcia JACEK KUCHARCZYK
stylizacja MAJA KWAŚNIEWSKA

PRZYJEMNOÂå
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Z

adanie opracowania estetyki nowoczesnego ciep∏a postawili
przed architektkà Olà Wo∏czyk
w∏aÊciciele szeÊçdziesi´ciometrowego mieszkania w cz´stochowskiej kamienicy. Mieszkania „w pe∏nym
wymiarze”, a wi´c nie weekendowego czy okolicznoÊciowego...
Inwestorzy, ma∏˝eƒstwo ko∏o trzydziestki z dwiema córeczkami (wówczas tylko z jedynaczkà), za˝yczyli sobie nowoczesnoÊci dalekiej od stylu: „czerƒ, czerwieƒ, metal”. Na
pierwsze spotkanie przyszli ubrani w bràzy
i be˝e, wi´c na kolejne architektka przynios∏a... pude∏ko czekoladek „Merci”.

program czekoladowy
– Prosz´ mnie nie posàdzaç o kryptoreklam´, ale „Merci” oferuje gam´ barw niebanalnego ciep∏a – mówi Ola Wo∏czyk.
Inwestorzy ch´tnie przy∏àczyli si´ do zabawy. Zadanie urzàdzenia mieszkania nazwano „programem czekoladowym”, a poszczególne wn´trza scharakteryzowano jako: „czekolad´ bia∏à z bakaliami” (pokój dzieci´cy),
90

„gorzkà i bia∏à” (sypialnia), „mlecznà z kroplà
gorzkiej” (salon). Gdy ju˝ ustalono kolorystyk´, czyli stworzono klimat, przyszed∏ czas na
szczegó∏y. Choç praca nad projektem stanowi∏a podobno wyjàtkowà przyjemnoÊç, to realizacja nie by∏a ju˝ bu∏kà z mas∏em (czekoladowym). Weêmy Êcian´ z po∏amanych kostek
czekolady... tj. piaskowca.

nierówność stymulująca
Âciana jest osià mieszkania. Biegnie
przez jego Êrodek. Scala cz´Êç dziennà (wiatro∏ap, ∏azienka, kuchnia, salon), oddzielajàc
jà zarazem od strefy intymnej (sypialnia,
pokój dzieci´cy). Gdy Êwiat∏o gra na jej
nierównej powierzchni, wyglàda pi´knie. Pomys∏ by∏ ryzykowny. Architektom (przy projekcie wspó∏pracowa∏ Piotr Machelski) bardzo
zale˝a∏o na kamieniu, bo z nawiàzania do natury równie˝ bierze si´ ciep∏o. Przyznajà, ˝e
kamieƒ zastosowany w ma∏ym wn´trzu móg∏
je optycznie przygnieÊç. Tak by si´ pewnie
sta∏o, gdyby zamiast aksamitnego piaskowca
zastosowali ch∏odny marmur. Trawertyn by∏by zbyt k∏opotliwy, a ceg∏a w ogóle nie wcho-

Małe wnętrze
powinno być
lekkie jak dobra
kolacja. Meble
zdają się
lewitować nad
podłogą
w całym mieszkaniu
nie ma wiszących lamp.
Jedyny kinkiet umieszczono
w przedpokoju. Światło wydobywa
się spod sufitu, zza ścian i mebli.
W związku z tym, że kuchenna szafa
świeci, gospodarze wypełnili ją
metalowo-szklanym sprzętem AGD
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rz´dzia – mówi. ¸azienk´ i toalet´ inwestorzy
poczàtko-wo widzieli osobno, by w koƒcu
dzielenie ma∏ej przestrzeni na dwie klitki
uznaç za ca∏kowicie bezzasadne.

Brak okna w łazience rekompensuje oświetlenie diodowe

po wizycie olbrzyma
Do ∏azienki zrealizowanej wed∏ug projektu Oli Wo∏czyk wchodzimy przez ma∏y
przedpokój (przed∏aziennik?), mijajàc szaf´
kryjàcà pralk´, piec i szczotki. Toaleta jest
schowana za za∏omem Êciany wy∏o˝onej glazurà w kolorze... a jak˝e – bia∏ej czekolady.
Pod∏u˝ne, wàskie kafle u∏o˝ono poziomo jak
w bombonierce. Ich cz´Êç imituje mozaik´,
a cz´Êç jest ryflowana (intensywnie falujàca).
To w∏aÊnie barwa i faktura glazury nada∏y
∏azience Êwietlistego charakteru. Mieszkanie
jest na parterze, dlatego zamurowano w niej
okno, umieszczajàc w tym miejscu lustro.
Brak okna rekompensuje Êwiat∏o ledowe (jego
êród∏em sà diody LED) ze wskazaniem, by
Êwieci∏o ciàgle (pobór pràdu jest znikomy).
Âwiat∏o wydobywa si´ z g∏´bi ró˝nych ∏azienkowych wn´k.
– Wykonawcy zwykle klnà na mnie, bo
nie lubi´ ciàç p∏ytek. Ju˝ raczej „przycinam”
∏azienk´ – mówi Ola Wo∏czyk. To t∏umaczy
obecnoÊç wn´ki. By dopasowaç ∏azienk´ do
rozmiarów p∏ytek, zmniejszy∏a jà. A nie chcàc
traciç przestrzeni na pó∏ki, pewne fragmenty
„wepchn´∏a” w Êcian´. – Wyglàda to jak po
przejÊciu olbrzyma, który rozepchnà∏ Êcian´
w kilku miejscach – Êmieje si´ architektka.

łazienka
zaczyna się

i salonie widzimy zdjęcia córeczek, a w sypialni – poezję miłosną Jonasza Kofty

dzi∏a w gr´, bo Êciana mia∏a byç poprze∏amywana – jak skalny blok w kamienio∏omie.
W∏aÊnie o t´ nierównoÊç trzeba by∏o
póêniej zawalczyç w ramach nadzoru budowlanego, do którego architekci si´ zobowiàzali.
Bardzo d∏ugo opracowywali technologi´ monta˝u. Od fachowców us∏yszeli najpierw standardowe „To si´ nie da”, a póêniej: „Mo˝e
i si´ da, ale...”. To „ale” przylgn´∏o do fug.
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Podobno musia∏y byç centymetrowej szerokoÊci, lecz w koƒcu uda∏o si´ wynegocjowaç
1,5 mm i jeszcze troch´ je ukryç – nie dochodzà do lica Êciany.
Architekt ∏ama∏a piaskowiec na kawa∏ki
w∏asnymi r´koma, pokazujàc wykonawcom,
jaka nierównoÊç obowiàzuje w projekcie.
– Chodzi∏o o kraw´dê postrz´pionà jak od wybuchu w kamienio∏omie. Bez Êladu u˝ycia na-

szafką, w której
ukryto: szczotki,
piec i pralkę.
Za załomem ściany
schowało się w.c.
Można więc było
wstawić szklane
drzwi
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W sypialni tylko szafa i ∏ó˝ko z maleƒkimi nocnymi stolikami. Majà 7 cm wysokoÊci. To drewniane prostopad∏oÊciany bez szuflad – podeÊciki na coÊ, co chcia∏oby si´ mieç
przy ∏ó˝ku. Albo chcia∏oby si´ coÊ od∏o˝yç,
gdy przychodzi sen. ¸ó˝ko te˝ niziutkie, zintegrowane ze Êcianà przechodzàcà po ∏uku
w sufit – sufit jak baldachim. W oknach ˝aluzje z nadrukiem pobudzajàcym wydzielanie
endorfin... Sypialnia jest gorzkà czekoladà.
Ten smak ponoç najlepiej wp∏ywa na dobre
samopoczucie. Mo˝na jà podawaç p∏ynnà.
Och, jak dobrze, ˝e sà podeÊciki! Na wyk∏adzinie z wysokim w∏osem szklanka czekoladowej sypialni nie ustoi... 5

najcięższy fragment łazienki,
wannę podświetlono od spodu.
Usadowiona na podłodze, ale jakby unosiła
się w powietrzu. Turkusowa misa umywalki
skupia uwagę w czekoladowym wnętrzu,
wyznaczając centrum

INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 159

brak ściennych ozdób rekompensują nadruki na roletach. Są bardzo osobiste. W kuchni

Zapewne ten sam olbrzym wepchnà∏
w Êcian´ ∏azienki cz´Êç wyposa˝enia kuchni.
Konkretnie – lodówk´. Kuchnia otwiera si´
na salon, dlatego zadbano o to, by mu si´ nie
narzuca∏a ba∏aganiarskimi sk∏onnoÊciami, na
przyk∏ad gniazdka siedzà w szafie i szufladach. Chcàc u˝yç sprz´tu elektrycznego, trzeba otworzyç lub wysunàç cz´Êç mebla. Po
u˝yciu sprz´t zostaje natychmiast od∏àczony
(i domyÊlnie schowany), ˝eby szuflad´ da∏o
si´ zamknàç.
Âwiat∏o w tej cz´Êci mieszkania wydobywa si´ z g∏´bi przeszklonych szafek i spod
przeszklenia w podwieszonym suficie (nad
blatem). Kinkiet pojawia si´ tylko w przedpokoju, natomiast w kuchni nie znajdziemy
wyprowadzenia elektrycznego dla lampy sufitowej.
– Kuchnia jest mobilna – s∏yszymy.
– Pod blatem zaprojektowaliÊmy... gara˝ dla
sto∏u. Wysuwa si´ go dla goÊci. Wtedy te˝
dobiera si´ oÊwietlenie do charakteru spotkania. Na przyk∏ad stojàce lampy.

kto za tym stoi
Ola Wołczyk, architekt wnętrz; współpraca
Piotr Machelski

fot. archiwum prywatne

stół w garażu

Projektowanie wnętrz jest jak...
szycie ubrania na miarę. Za każdym razem
nowe parametry.
Nigdy nie zaprojektuję...
Ależ ja mam nadzieję, że zaprojektuję
wszystko. W swoim czasie.
W architekturze szukam...
Właściwie dopiero jak znajduję, to wiem,
że szukałam. Intuicja.
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