wnętrze

kuchnia wygląda
jak warsztat ślusarza

USTAWIENIA

okolice warszawy

FABRYCZNE
zdjęcia MARCIN CZECHOWICZ
stylizacja JUSTYNA SMOLEC
tekst JAROSŁAW DĄBROWSKI

Gdyby obok płyty gazowej
przykręcić imadło, można by pisać
o pełnej stylistycznej harmonii.
Łańcuch służy do podczepiania
hamaka. Srebrne pantofle występują
w charakterze pojemników
na łyżeczki i noże. – Wszyscy
pytają, czy buty są używane
– śmieje się gospodarz.
– Otóż nie są. Choć kto je tam wie...
Zostały kupione na wyprzedaży
sylwestrowej w Biedronce.
Żółta lampa górnicza – hurtownia
Kontakt. Kolorowe kubły – IKEA.
Obrazy wypożyczono
z Pracowni Galerii Joli Czajki.
„Aran” jest autorstwa Jakuba
Słomkowskiego, „Trąbkę”
namalowała Anna Mierzejewska

„Śląska autonomia
jest do zrobienia.
Przynajmniej
na Mazowszu”
– żartuje Piotr Baran,
redaktor „Dobrego
Wnętrza” i właściciel
mieszkania
wyglądającego
jak loft. Hanys
mieszkający
pod Warszawą
lubi industrialne
detale. Dumny jest
zwłaszcza z lampy,
która przetrwa
wybuch metanu.
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Ażurowa konstrukcja

nie zabiera

wysokości. Pozwala
cieszyć się otwartą

przestrzenią

część podłogi antresoli
to jednocześnie sufit nad strefą wejścia.

Krata podestowa wspiera się tu na krokwiach
ukrytych w drewnianych kasetach, pomalowanych
półmatową farbą. Stal nie została ocynkowana, żeby
harmonizowała z czernią. Schody biegną po ścianie
rozbudowanego pionu kominowego. Krótko mówiąc
– wchodzi się po szafie, bez balustrady, żeby
nie psuć formy. – Nie! Jeszcze nie spadłem
– mówi właściciel, ubiegając kolejne pytanie

kuchnię i jadalnię ozdabiają surowe ściany konstrukcyjne Stół pochodzący
z Indii kupiono w sklepie Belbazaar, krzesła przyjechały ze Śląska. Naczynia ceramiczne – Seletti

Ż

ółtą lampę, która wytrzymuje eksplozję metanu, gospodarz zawiesił nad płytą gazową
wbudowaną w blat stalowego
stołu. Kupił ją w niedużej hurtowni elektrycznej o elektryzującej nazwie
Kontakt. Sklepy zaopatrujące elektryków
i komisy przemysłowe przyciągają go bardziej niż designerskie butiki. Może dlatego,
że większość rodziny pracowała w kopalni,
a tata był kolejarzem. On sam jako dwudziestolatek na krótko zaczepił się w lokomotywowni i fabryce maszyn górniczych. Wcześniej skończył szkołę zawodową. Ma po niej
papiery montera aparatury radiowo-telewizyjnej. Dla odmiany studiował nauki polityczne
i dziennikarstwo. Jest redaktorem „Dobrego
Wnętrza”.
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Na stronie internetowej „DW” Piotr
prowadzi blog „Miejscówka”. Pisze w nim
o designie, sprowadzając go do osobistego
doświadczenia – mieszkania w nowoczesnym
studiu udającym loft. W tym, które właśnie
prezentujemy.

zupa z gwoździa

Mieszkanie urządzone jest według przepisu, którym w starym śląskim dowcipie posłużyła się Cyganka gotująca zupę z gwoździa.

blisko wejścia znajduje
się siłownia Worek bokserski

można wykorzystać jako wieszak
na ubrania. Wentylator do kupienia
w sklepie Red Onion
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REKLA M A

zaułek biblioteczny

Powstał dzięki temu, że łazienka
jest niedużym „pudełkiem”
przyklejonym do ściany nośnej
(po prawej stronie kadru można
dostrzec fragment przeszklenia
natrysku). Filar, który byłby
zawalidrogą, oddziela
biblioteczkę, ustanawiając
zarazem przejście.
Na pierwszym planie – miejsce
do pracy. Stalowe szafki
są z IKEA, biały fotel – z Vitry

Stalowa krata kryje
instalacje i jest
wieszakiem na zdjęcia
rzeźba
funkcjonalna

W tym miejscu
(na ścianie łazienki)
deweloper zawiesił biały
grzejnik. Robert Kotarski,
wykonawca wnętrza,
wpadł na pomysł, żeby
zastąpić go połączonymi
ze sobą rurkami,
zaworami
i manometrami.
Taka konstrukcja robi
większe wrażenie.
Rzeźba-grzejnik
nie została jeszcze
ukończona.
Na poziomej kracie
można wieszać ręczniki,
kosmetyki lub...
bógwieco.
Na przykład zdjęcie
reklamowe baterii
Starcka.
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Miało być ciekawe, ale ekonomiczne. Efekt
ten udało się uzyskać, uwypuklając dekoracyjne walory materiałów budowlanych
i przemysłowych. – Chciałem z tej ich surowości wydobyć maksimum smaku – mówi.
Chodzimy więc po żywicy epoksydowej przykrywającej betonową wylewkę lub
po stalowej kracie, która włożona pomiędzy krokwie, współtworzy antresolę (druga
część antresoli, ta, na którą wiodą schody, jest
drewniana). Blat kuchenny i stoły z półkami
są ze stali nierdzewnej – na wzór zaplecza
w zakładzie gastronomicznym – a kuchenna
ściana składa się z białych bloczków cementowo-wapiennych (Silka). Z daleka wyglądają
jak kafle. Pas sufitu nad kuchnią i jadalnią prezentuje wzorcowy betonowy szalunek. Widać,
gdzie szalowano płytą o drobnych wiórach,
a gdzie „mięsistym” OSB.

w całym mieszkaniu
nie znajdziemy
kawałka glazury

Natrysk ma tę samą podłogę
co reszta dolnej kondygnacji
– beton zagruntowany
folią w płynie i pokryty
wylewką żywicową. Ściany
pomalowano wodoodporną
farbą (Para). Nisza
w przeszkleniu od strony
biblioteczki jest półką
na książki, natomiast
w łazience służy jako miejsce
na kosmetyki kąpielowe.
W samej łazience nie ma
okna, ale dzięki przeszkleniu
zalewa ją światło dzienne
odbite od białych ścian.
Armatura „Axor Uno”
firmy Hansgrohe

TU JEST
POMYSŁ

Minimalistyczna łazienka jest zintegrowana
z wnętrzem, które lubi przeglądać się w dużym lustrze
światło w pamięci Łączniki firmy EMC Metal (po lewej) są bardzo techniczne, a przy tym dyskretne. To ważne, bo w mieszkaniu jest ich dużo.
Większość włącza (i wyłącza) prąd w gniazdkach. W ten sposób można przemieszczać punkty oświetlenia, czyli decydować o nastroju wnętrza.
Jest z tym tylko jeden kłopot: trzeba zapamiętać, który łącznik, które gniazdko, jakie światło. Gospodarz, po sześciu miesiącach,
jeszcze się myli. Te cztery na zdjęciu ma jednak opanowane. Dwa górne są łazienkowe, jeden podświetla regał z książkami i jeden...?
A jednak musi to sprawdzić. Wejście zamykane jest drzwiami przesuwnymi

Tylko łazienka jest przekombinowana
(jak na zupę z gwoździa). Połowę zajął natrysk
oddzielony zasłonką. Nie ma brodzika. Żywicowa podłoga, taka sama jak w całej dolnej
kondygnacji, opada prawie niezauważalnie
ku kratce odpływu.
Armatura jest minimalistyczna. Może
poza deszczownicą. Gdyby nie duży chromowany talerz osadzony na łodydze wychodzącej ze ściany, można by przypuszczać, że za
turkusową zasłonką kryje się wejście do...
biblioteczki. To dlatego, że jedną ze ścian
natrysku (a zarazem całego pomieszczenia)
wykonano z przezroczystego hartowanego
szkła, osadzonego w wąskiej aluminiowej
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ramie. Spod prysznica patrzymy na regał
z książkami, niski stolik kawowy, pasiasty
fotel. Część autorów – Kundera, Dick, Murakami, Carroll – ugrzęzła wręcz w tafli szkła.
Konkretnie – w przecinającej ją półeczce.
Odnosi się wrażenie, że książki wchodzą
pod prysznic. – Znajomi pytają, czy one nie
zmokną – śmieje się Piotr.

łzy inwestora

Przeszklenie nie służy do szokowania
gości. Ma zapewnić pomalowanej na czarno łazience światło dziennie. Dużo światła.
Jest jakby dodatkowym oknem. – Prysznic to przyjemność, nagroda po treningu

– wyjaśnia gospodarz, wskazując na przyrządy
do ćwiczeń: ławeczki, sztangi, bieżnię. Stoją
w pobliżu wejścia do mieszkania, tam, gdzie
początkowo miał być salon. To gdzie jest
salon? Piotr wzrusza ramionami: – Najbliższy
u sąsiadów. Ja salonu nie potrzebuję.
W przepisie na zupę z gwoździa potrawę
trzeba „doprawić” kostką rosołową, kawałkiem mięsa, solą i pieprzem. Na tym polega
dowcip. Tutaj jest podobnie. Awangardowy
loft z tradycyjnymi wygodami zaprojektowała
architektka wnętrz Ola Wołczyk. – Gdy kończyłam rysować projekt, inwestor płakał.
Twierdzi, że ze wzruszenia, ale ja wiem swoje
– płakał ze strachu – mówi architektka. 5
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kino nocne Antresola to strefa prywatna. Cała jest sypialnią,

dlatego wchodzi się tutaj boso. Projektor zastępuje telewizję.
– Dość się naoglądałem kineskopów wypełnionych gadającymi
głowami – mówi właściciel, który był monterem aparatury radiowo-telewizyjnej – tak dawno temu, że nie zauważył przemiany
kineskopów w zachwycające superpłaskie odbiorniki kupowane
w megapromocjach. Na zdjęciu po lewej – fragment podłogi,
przez który można zajrzeć do garnków. Lampa stojąca marki
Design House Stockholm do kupienia w Red Onion

kto za tym stoi
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Byłam przekonana, że Piotr
nie zdecyduje się zrealizować
odjechanego mieszkania, o jakim
zawsze opowiadał. Postanowiłam
sprawdzić. Zasady były proste
– nie rysuję ani jednej kreski
bez niego. Bierze współodpowiedzialność za efekt. Sądziłam, że
na projekcie się skończy i za parę
miesięcy zostanę zaproszona
do mieszkania z łazienką z płytek
w marmurek i kuchnią w kolorze
„vanilla”. Byłam miło zaskoczona,
kiedy okazało się, że zrealizował
nasze śmiałe pomysły.

zdjęcie archiwum prywatne

INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 182

OLA WOŁCZYK, architekt wnętrz

