wnętrza

KRAKÓW

CZYSTY

zdjęcia MARIUSZ BYKOWSKI
stylizacja KATARZYNA MORSTIN-SURZYCKA
tekst PIOTR BARAN

SENTYMENT
Basia i Jan
od dzieciństwa
mieszkają w Anglii.
Dwa lata temu
kupili jednak
mieszkanie
w Polsce. Urządzili
je ascetycznie.
Przyjeżdżają tu
odpocząć
od wielkiego świata
i nacieszyć się
wspomnieniami.

powierzchnia 60 m2

oto, czego
domownicy
potrzebują
na weekend:
dużo światła,
przestrzeni,
spokoju.
W 60-metrowym
mieszkaniu
projektanci wnętrz
z krakowskiej grupy
MOMO wymyślili
meble „powierzchniooszczędne”. Na
zdjęciu Asia, córka
Basi i Jana, opiera
się o drzwi
do pokoju dziennego,
którego cała jedna
ściana wyłożona
fornirem (klon
modyfikowany) jest
szafą. Góra pełni
funkcję pawlacza,
dół to garderoba
(mieści ubrania
czteroosobowej
rodziny oraz półki
na książki i bibeloty).
Miękki podnóżek
firmy Kler, użyty jako
stolik, stoi naprzeciw
szafki z płyty
laminowanej
udającej stal.
W tle kuchnia, salon
i jadalnia w jednym.
Przy oknie Tomek,
brat Asi
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rodzina Chmielów w komplecie – od lewej: Basia, Jan, dzieci. Stół, przy którym siedzą, ma w blacie szufladki – po jednej dla każdego
domownika. W tle wielofunkcyjna ściana. Mieszczą się w niej między innymi lodówka (po prawej stronie) i schowek na drewno do kominka.
Z góry oczami kosmity patrzy na gospodarzy lampa „Öff Öff” Ingo Maurera

Ściana w kuchni jest w kolorze czekolady. Gorzkiej,
by przełamać dominujące we wnętrzu jasne barwy

W

mgliste dni mieszkajà
w po∏owie drogi mi´dzy
Londynem i Brighton.
Do Krakowa wpadajà
Êrednio raz w miesiàcu.
Pojedynczo lub razem. Basia i Jan Chmielowie
oraz ich dzieci Asia i Tomek. Anglicy? Polacy? Dzieci mówià ju˝ tylko po angielsku. Jednak rodzice, chocia˝ od niemowl´ctwa ˝yjà
w Anglii, ciàgle czujà si´ Polakami. Jan jest
konsultantem biznesowym. W zwiàzku z jego
pracà sporo podró˝owali. Mieszkali w ró˝-
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nych krajach (mi´dzy innymi w Malezji). Polska zawsze kojarzy∏a im si´ z relaksem. Dwa
lata temu przyjechali na narty do Zakopanego. W kr´gu znajomych goràcy by∏ wtedy temat rynku nieruchomoÊci w Krakowie.
Wszystko w kontekÊcie tanich po∏àczeƒ lotniczych pomi´dzy Polskà i Anglià.

na zakupy do Krakowa
Jan: – Od dawna mówi∏em Basi, ˝e dobrze jest mieç sezonowe mieszkanie w Zakopanem. Pewnie d∏ugo byÊmy si´ do tego przy-

mierzali. Jednak ten Kraków, wtedy w Zakopanem, bardzo podzia∏a∏ na naszà wyobraêni´. Zmobilizowa∏ do dzia∏ania. Jan dodaje,
˝e nie chodzi∏o o kalkulacj´, tylko o skrywane
przez lata uczucia do ojczyzny, traktowanej jak Arkadia. Biznesmen wspomina,
˝e do Krakowa przyje˝d˝a∏ jako dziecko,
z dziadkami. – Moja rodzina pochodzi z tych
okolic. Pami´tam, jak po raz pierwszy poszed∏em na krakowski Rynek. Nie czu∏em si´
obco. Ka˝da kobieta przypomina∏a mi tam
mam´, a ka˝dy m´˝czyzna tat´.

stare, oryginalne drzwi nawiązują do wiekowej kamienicy
Przed sofą firmy Kler stoi niski stolik zrobiony z blachy o grubości 1 cm. Wygląda tak,
jakby unosił się nad ziemią. Gdy nie jest używany, parkuje pod kanapą

1
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Blat kuchenny
pod oknem
pełni również

funkcję
parapetu.
Można na nim

przysiąść
Teraz, po latach, Kraków wyda∏ mu si´
idealnym miejscem do napisania ksià˝ki o ˝yciu. Szczegó∏ów nie zdradza. Jednak ze sposobu, w jaki kupowali szeÊçdziesi´ciometrowe
mieszkanko i jak si´ w nim urzàdzili, mo˝emy
si´ ju˝ troch´ o ich ˝yciu dowiedzieç. Jeszcze
w poniedzia∏ek w Zakopanem luêno rozmawiali o sp´dzaniu wi´kszej liczby weekendów
w Polsce. We wtorek, ˝eby nie traciç czasu,
byli ju˝ w Krakowie i oglàdali mieszkania. To,
w którym si´ znajdujemy, widzieli jako drugie
(pierwsze, w wie˝owcu na ósmym pi´trze,
uznali za paskudne). W czwartek podpisali
umow´. Bo...
– Mamy pi´tnaÊcie minut spacerkiem
do centrum, a przy tym okna pokoju dziennego wychodzà na malowniczà ulic´, na której
ruch samochodowy zamiera po dziewiàtej
wieczorem – wyjaÊnia Basia. Wspominajà, ˝e
gdy agentka otworzy∏a drzwi wejÊciowe, zala∏a ich fala Êwiat∏a wpadajàcego przez du˝e
okna. To spowodowa∏o, ˝e póêniej, zmieniajàc
ca∏e wn´trze, przerabiajàc je na nowoczesne,
pozostawili stare drzwi. – Na pamiàtk´ tamtego olÊnienia i tamtego szcz´Êliwego wejÊcia
– podkreÊla Jan. Równie˝ w czwartek spotkali si´ z projektantkà wn´trz Olà Wo∏czyk (poleconà im przez agentk´ nieruchomoÊci).
I wrócili do domu, bo skoƒczy∏ si´ im urlop.
Tak wi´c wyjechali do Zakopanego na narty,
a wrócili z aktem w∏asnoÊci mieszkania.

w otwartej przestrzeni
to, co naturalne, pozostaje w równowadze
z tym, co przemysłowe. Cienkie
paseczki bukowej podłogi neutralizują
chłód szarych frontów szafek
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wszystkie szafy i półki zostały zaprojektowane do tego mieszkania przez firmę MOMO. Fronty mebli kuchennych
powstały z tego samego materiału co szafka pod telewizor. Ich kolor rozświetla wnętrze i jednocześnie studzi ciepło odcieni ścian i podłogi

Meble zajmują
minimum

powierzchni
dzięki temu,
że połączono
je ze ścianami
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Z Anglii wys∏ali do projektantki wycinki z prasy, ˝eby wiedzia∏a, jak sobie wyobra˝ajà krakowskie wn´trze. – Czyste formy, jak
najmniej rzeczy, proste linie, du˝o ró˝norodnego Êwiat∏a – nowoczesnego, ˝adnych ˝yrandoli – wyliczajà Ola Wo∏czyk i wspó∏pracujàcy z nià przy tym projekcie Bartek Haduch.
A gdzie emigracyjny sentyment? Dlaczego
nie chcà mieszkaç w starym Krakowie po staremu, poÊród antyków i bibelotów? Jan zaznacza, ˝e takie atrakcje majà w Anglii. Tam sà
dzie∏a sztuki, stare meble: – Z Malezji wracaliÊmy z ci´˝arówkà mebli. W Krakowie chcemy
od tego odpoczywaç.

pełno niespodzianek
Mieszkanie, dlatego ˝e ma byç sezonowo u˝ytkowane, zosta∏o te˝ nietypowo zaprojektowane. Nie ma tradycyjnego podzia∏u
na kuchni´, jadalni´ i salon. Nie ma nawet te-

go otwarcia kuchni na salon, spotykanego
w wi´kszoÊci nowoczesnych wn´trz. Blat kuchenny ciàgnie si´ wzd∏u˝ ca∏ego pomieszczenia. Zaczyna si´ przy bràzowej Êcianie z lodówkà, a koƒczy przy kanapie. Kuchnia jest
zatem integralnà cz´Êcià salonu. – Gdyby by∏a osobno, stracilibyÊmy przestrzeƒ. Niepotrzebnie, bo my w Krakowie i tak jadamy
g∏ównie w mieÊcie – mówi pan domu. Stref´
wypoczynku wyró˝nia pas abstrakcyjnych
fotografii nad kanapà. Sà autorstwa projektantki wn´trza. Zdj´cia, które rozbijajà monotoni´ bladej Êciany, przedstawiajà faktury ró˝nych powierzchni przemys∏owych. Faktury
ukazane w du˝ym zbli˝eniu sprawiajà wra˝enie bardzo subtelnych. Dlatego Êciana nie
krzyczy, ale przemawia. Oryginalna jest te˝
bràzowa Êciana. Ta w strefie jadalni. I to nie
dlatego, ˝e w wàskiej szczelinie pi´trzy si´
drewno do kominka.

1

widok od wejścia
na część
wypoczynkową
Za drzwiami, po prawej,
znajduje się pokój dzienny.
Szafka na buty i wieszak
to kolejne meble, które
„nie zabierają powietrza”.
Tak określają je projektanci
z MOMO. Żartują,
że wieszak najlepiej wygląda,
gdy nic na nim nie wisi.
Oświetlony górną lampą
rzuca smukłe cienie.
Rząd fotografii ożywia
jasną ścianę
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Złamana
biel ścian

czyni
mieszkanie
przytulnym
w tym miejscu
najlepiej pisze się
książkę
Być może zaczyna się
ona zdaniem: „Czasem
dobrze jest zmienić życie”.
O tym przekonamy się
jednak dopiero wtedy, gdy
zostanie opublikowana.
Środkowa część stołu
wyjeżdża na kółkach,
dając dostęp do okna.
Na ścianie rysunek
Marcina Surzyckiego

Âciana pe∏ni wiele funkcji. Jest tak „poza∏amywana”, ˝e z jednej strony mieÊci lodówk´, „parking” (wg∏´bienie), w którym chowa si´ stó∏, a z drugiej szafki, umywalk´,
wn´k´ prysznica, bojler i pralk´. Bo po drugiej stronie jest wàska, wysoka ∏azienka.
Dzi´ki temu, ˝e wymienione funkcje zgrupowano wzd∏u˝ Êciany, powsta∏ tam korytarz
wiodàcy wprost do ubikacji. Projektanci nie
tylko nie zamaskowali „w.c.-tronu”, ale wr´cz
podkreÊlili jego jaÊnieodr´bnoÊç dwiema
lampkami zwisajàcymi z sufitu niczym owadzie czu∏ki (lampkami do czytania – jak s∏yszymy). Nietypowy jest te˝ pokój dzienny –
56

jedyne poza ∏azienkà pomieszczenie, do którego wchodzi si´ przez drzwi. Tutaj si´ odpoczywa, oglàda telewizj´, Êpi, przechowuje rzeczy, a tak˝e pracuje.

w Polsce jak w niebie
Stó∏-biurko przylega do okna, wi´c Jan
Chmiel mo˝e pisaç swojà ksià˝k´, patrzàc
na ulic´. Stó∏-biurko jest doÊç oryginalny.
Ârodkowy modu∏ wysuwa si´ i w ten sposób
domownicy uzyskujà dost´p do okna. Gdy
wpadnà goÊcie, Êrodek biurka przetacza si´
do jadalni i przy∏àcza do tamtego sto∏u (oba
meble sà konstrukcyjnie dopasowane).

Sesja zdj´ciowa, którà prezentujemy, zosta∏a zrobiona dwa dni po tym, jak Jan Chmiel
po raz pierwszy przywióz∏ do Êwie˝o urzàdzonego mieszkania ca∏à rodzin´. Dzieci czujà si´
nieswojo, troch´ si´ nudzà (pewnie nie b´dà
w Krakowie cz´stymi goÊçmi), ale Basia i Jan
sà w siódmym niebie.
– Dzieci nam si´ starzejà, a my wr´cz
przeciwnie, czujemy si´ coraz m∏odziej – mówi
gospodarz. – Odm∏adza nas nowy dom, który
jest cool i trendy. Przepraszam, nie wiem, jak
to si´ mówi po polsku...
Najbli˝sze dwa lata Jan zamierza poÊwi´ciç wy∏àcznie Krakowowi.

1

1
57

pas luster nad umywalką pozwala

na końcu wąskiego korytarza widzimy ubikację Jest oświetlona niczym

właścicielom zobaczyć się z każdej strony. Zobaczyć
trochę inaczej. Jak w windzie

eksponat na wystawie. Wieszak na papier toaletowy zaczyna się już w pobliżu drzwi
wejściowych. Angielskie poczucie humoru?
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kto za tym stoi
INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 175

– Wystarczy zrobiç sobie wolny piàtek
i ju˝ w czwartek wieczorem mog´ jeÊç w Krakowie kolacj´ – mówi. I wylicza, ˝e od wyjÊcia
z angielskiego domu do przekroczenia progu
domu polskiego mijajà cztery godziny. Gdyby
jecha∏ z Londynu do Manchesteru pociàgiem,
za bilet drugiej klasy zap∏aci∏by 200 funtów.
Lot do Krakowa kosztuje tylko 50 funtów.
Na niskim stoliku, który niczym metalowa deskorolka wyje˝d˝a spod kanapy w salonie, le˝y gazeta. „Observer”. Wyt∏uszczony
wst´p k∏uje w oczy: „S∏yszeliÊmy o tajemniczym mieÊcie w Europie: dwie godziny
od Londynu, z pi´knà architekturà, tanià
wódkà, wspania∏ym nocnym ˝yciem...”. – T´
gazet´ kupiliÊmy, gdy, ju˝ si´ tu urzàdziliÊmy
– mówi Jan. – Teraz czytam i serce roÊnie. 5

OLA WOŁCZYK i MARCIN LISTOŚ, MOMO;
BARTEK HADUCH, NArchitekTURA
Projektowanie zaczęło się od pomysłu
na wielofunkcyjną ścianę.
Postanowiliśmy podkreślić jej
wyjątkowość czekoladowym brązem.
Ponieważ całe mieszkanie jest
w jasnej tonacji, czekoladowa ściana
przykuwa uwagę. Manifestuje swoją
inność. Czekoladowa jest zresztą tylko
od strony kuchni, bo w łazience
zabudowaliśmy ją rdzawym gresem.
To również mocny akcent na tle koloru
écru, który i tutaj jest barwą wiodącą.

zdjęcia archiwum prywatne

Łazienka jest długa, wąska i wysoka.
Z ewidentnego defektu przestrzeni uczyniono atut

