meble w dwóch kolorach

Strefy cienia i ekspozycji

DO OKREÂLENIA STYLU PO¸ÑCZONYCH
PRZESTRZENI KUCHNI, JADALNI, HOLU
I SALONU w tym domu, najbardziej pasuje
zasada dwoistoÊci. W gr´ przeciwieƒstw zaanga˝owana zosta∏a zarówno kolorystyka
wn´trz, jak te˝ styl ich wystroju, a nawet faktury u˝ytych materia∏ów. Kunszt projektantki polega na tym, ˝e ró˝niàce si´ od siebie
elementy nie wywo∏ujà wra˝enia krzykliwego kontrastu, tylko dope∏niajàcej harmonii.
Ogólnym zarysem przestrzeni rzàdzà zamaszyste, geometryczne proste: widaç je
na pod∏odze, gdzie Êmia∏à, ∏amanà kreskà
rysuje si´ granica mi´dzy gresem a panelami, oraz na Êcianie w holu. W p∏aszczyênie
pionowej linie przybra∏y postaç kolumny
czy nietypowej, si´gajàcej do sufitu balustrady z cienkich, metalowych pr´tów.
>

PROJEKTANCI WN¢TRZ MAJÑ W ZANADRZU WIELE SPOSOBÓW,
ABY OSOBY CENIÑCE ELEGANCJ¢ I FUNKCJONALNOÂå MOG¸Y
CIESZYå SI¢ UROKAMI OTWARTEJ KUCHNI. TRZEBA TYLKO
UKRYå WSZYSTKO, CO MO˚E DRA˚NIå UWRA˚LIWIONE ESTETYCZNIE OCZY, A WYEKSPONOWAå TO, CO JE URADUJE.
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Fragment dziennej
cz´Êci domu widziany
ze schodów wiodàcych na pi´tro. Dominuje tu przestrzeƒ i ciekawy eklektyzm stylów
urzàdzenia poszczególnych zakàtków.
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Kuchnia jest wn´trzem otwartym. Pó∏wysep-stolik Êniadaniowy i a˝urowa pó∏ka
nad nim tworzà jej wizualnà granic´.
Przed zbyt intensywnym s∏oƒcem z ogromnego okna chroni delikatna roleta.
Pó∏ki o miodowej barwie przede wszystkim
zdobià i oÊwietlajà blat
roboczy. Stworzy∏y te˝
ramy dla znajdujàcej
si´ mi´dzy nimi okaza∏ej bry∏y okapu.

> ∞ W nowoczesnà stylistyk´ idealnie wpisuje
si´ rysunek kuchennej zabudowy: ciàg prostych kubików szafek stojàcych w kszta∏cie
litery „L”, krótszym ramieniem ∏àczàcy si´
z wysokimi szafami wype∏niajàcymi ca∏à
Êcian´ oraz a˝urowa pó∏ka zawieszona nad pó∏wyspem. Jest ona widoczna tak˝e
z jadalni i salonu, i z tej perspektywy wyglàda niczym kontur awangardowej rzeêby.
Na tym stricte nowoczesnym tle znajduje si´
przestrzeƒ jadalni wype∏niona stylowymi
meblami – du˝y, jadalniany stó∏ i krzes∏a,
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kredens nawiàzujàcy do XIX-wiecznych serwantek, ˝yrandol przywodzàcy na myÊl kandelabr. To dzi´ki nim zagoÊci∏ tu elegancki,
a przy tym przytulny klimat.
DwoistoÊç kolorów zasadza si´ na po∏àczeniu jasnych i ciemnych, niemal ocierajàcych si´ o czerƒ, tonów bràzu, widocznym
nie tylko na pod∏odze. W obr´bie kuchni ten
efekt tworzà dwa ró˝ne forniry na meblach:
ciemne drewno wenge, którego barwa znajduje kontynuacj´ w postaci koloru blatu,
i z∏ocistego zebrano. Przeciwstawiajà si´ so-

W wysokich szafach
w kolorze wenge
mieszczà si´ m.in. piekarnik i zabudowana lodówka. Wieƒczy je szklane „akwarium” na dekoracyjne drobiazgi.
Wi´ksza cz´Êç blatu
roboczego wykonana zosta∏a z ciemnego laminatu. Wokó∏
p∏yty ceramicznej zastàpi∏ go granit z nieszlifowanym brzegiem
– pi´kny, a przy tym odporny na wysokà temperatur´ i zabrudzenia.

Mniej i bardziej na widoku

ARCH. WN¢TRZ
OLA WO¸CZYK

Otwarte kuchnie rzàdzà si´ swoimi prawami – niezb´dny jest tu szereg zakamarków, schowków, szaf
i szafek, w których mo˝na ukryç ca∏y rozgardiasz.
Nie chodzi jednak tylko o to, aby wszystko schowaç. Wa˝ne, aby to, co pozostaje na widoku, zyska∏o reprezentacyjny charakter i sta∏o si´ ozdobà
mieszkania, a nie jego prozaicznym, „kuchennym”
akcentem. Tutaj strefy eksponowane – a mo˝e
raczej „strefy ekspozycji” – to przede wszystkim
szklany prostopad∏oÊcian wieƒczàcy wysokà zabudow´ (rodzaj „akwarium” na bibeloty) i a˝urowa
pó∏ka na porcelan´ nad kuchennym pó∏wyspem.

bie tak˝e faktury materia∏ów: g∏adkoÊç szk∏a,
gresu i laminatu igra z porowatà fakturà p∏ytek pod∏ogowych na Êrodku kuchni i granitu
wokó∏ p∏yty ceramicznej.
Zgodnie z systemem Hegla, ludzkoÊç kroczàc przez nieustajàcy ciàg tez i antytez, znoszàcych si´ w syntezie, zmierza do osiàgni´cia stanu duchowej doskona∏oÊci. W tym domu – na poziomie architektonicznym – takà
idealnà harmoni´ przeciwieƒstw z ca∏à pew(KS)
noÊcià ju˝ uda∏o si´ osiàgnàç.

arch. wn´trz Ola Wo∏czyk,
arch. Piotr Machelski
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