DECO MIESZKANIE WARSZAWA
ZdjĘcia Hanna DŁugosz

na pokaz i na Życie

Projektantka wnętrz podzieliła swój dom na dom i biuro. To drugie pokazuje klientom
jak wizytówkę swojego stylu, kolorów, materiałów, które lubi i proponuje. Nam pokazała również
część prywatną. I przy okazji sprzedała kilka zasad dobrego projektowania.

SHOWROOM, CZYLI WNĘTRZE NA POKAZ.
Pełni wszystkie najważniejsze funkcje domu: livingu,
kuchni, jadalni. Każdy sprzęt, detal, kolor jest
dokładnie przemyślany, zarówno od strony praktycznej,
jak i estetycznej. Na przykład ściana lnianych zasłon,
która dopasowała się do kolorystyki całości.
Albo karnisz z suchego tynku, pomalowany jak sufit,
aby nie wprowadzać dodatkowego detalu i koloru. Obraz
Zbyszka Lesiaka, nad skórzanymi fotelami, ma swojego
bliźniaka w tle, na błękitnej ścianie kolejnego pokoju.
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1. KUCHNIA, również w części showroomu. Ściana za półkami jest z żywicy, jak podłoga. Zabudowę wykonała firma Romi. Całość w sztucznej okleinie

dobrej jakości, o szlachetnym szarym odcieniu drewna. Blat też tylko przypomina naturalny kamień. W zestawieniu ze stalą i sprzętami wysokiej klasy
pokazuje, że nieautentyczne materiały mogą wyglądać dobrze. 2. POKÓJ PRZEJŚCIOWY między częścią na pokaz a całkowicie prywatną. Całościenny
kredens nazywany jest po angielsku wet barem, bo ma wbudowany zlew do opłukiwania kieliszków. Książki na półkach czynią mebel mniej kuchennym.

A

SHOWROOM z innej perspektywy, ale zasady są te same,
czyli ładnie i wygodnie. Kanapa firmy Kalita, z głębokim
siedziskiem, więc idealna do leżenia przed telewizorem,
dla dwojga. Jest stosunkowo niska, aby wnętrze o wysokości
2,7 m zachowało dobre proporcje. Również stół tu pasuje:
nie za wysoki, nie za mały, ale też średnica 115 cm
nie przytłacza. Podłoga z żywicy – o jej zaletach jest cały
akapit w dalszym tekście. Obraz znajomego malarza
Andrzeja Folfasa wędruje z właścicielką od lat,
od studenckiego mieszkania. To żółć, która ją urzeka.

rchitektka wnętrz Katarzyna Kuchejda chciała jak najlepiej
pogodzić życie zawodowe z rolą mamy małego dziecka. Potrzebowała więc biura i mieszkania w jednym.
Biura, czyli miejsca, w którym ona i cały zespół (również jej życiowy
partner) pracują nad projektami, gdzie odwiedzają ich klienci i wyko
nawcy. Musiało być dość efektowne i pokazywać jak najwięcej z tego,
co nazywają swoim stylem. Także materiały i kolory, które stosują.
I domu, a więc miejsca wytchnienia i izolacji od codziennego chaosu,
dla rodziny. Gdzie suszy się pranie i stoi kolorowy plastikowy samo
chód, który na pewno nie pasuje do wnętrza, ale syn go uwielbia.
Na niewielkim krakowskim osiedlu znaleźli dwa parterowe, sąsiadują
ce ze sobą mieszkania, 100 i 150 metrów, każde z dostępem do wła
snego kawałka ogrodu. Połączyli je w jedno, przebijając tylko niewiel
ki otwór. Większe stało się strefą służbową (nazwali ją showroomem;
mieści living, kuchnię, jadalnię, pracownię), mniejsze – prywatną.
Na granicy powstał pokój przejściowy – najlepszy przykład kompromi
su lub, jak kto woli, symbiozy różnych funkcji domu. Bywa miejscem
spotkań, w którym siada przy stole kilkanaście osób, jadalnią z pod
ręcznym kredensem, którą drzwi tylko pozornie dzielą od kuchni, albo
bawialnią syna.
I choć teoretycznie tylko showroom miał być na pokaz, to oczywiście
również w części prywatnej tego domu możemy poznać zasady
dobrego projektowania.

Wystrój wnętrza musi pogodzić wszystkie wymagania.

To jest: nowoczesne, ale nie modne za wszelką cenę. Jak najbardziej
puste, ale nie minimalistyczne. Monochromatyczne, ale dekoracyjne
dzięki detalom. Eklektyczne, ale nie bałaganiarskie. Funkcjonalne.

Otwarta przestrzeń sprzyja dobrej komunikacji, dosłownie

i w przenośni. A więc showroom Katarzyna potraktowała bardzo
radykalnie i wyburzyła jak najwięcej ścian. Bo to miejsce oficjalnych
spotkań, ale doskonale nadaje się też na imprezy, wieczorne pogadu
chy czy kolacje w gronie znajomych. Siedząc w dowolnym krańcu,
można widzieć i słyszeć, co dzieje się w przeciwnym.

Kolory są zdecydowane i modne: czekolada, beż, khaki.
Najłatwiej i najtaniej je zmienić, a tym samym zapewnić sobie miłe
poczucie bycia zawsze en vogue. Mieszkanie jest niezbyt jasne,
ale projektantka nie bała się ciemnych ścian. Uznała, że są bardzo
atrakcyjnym tłem i na pewno wolała takie niż sztampowe, np. żółte.

Podłoga z żywicy ma same zalety. Sprawdza się przy małym dzie-

cku, które wędrując z butelką soku, zostawia za sobą lepką ścieżkę. Ale
przede wszystkim na takiej podłodze wszystko wygląda dobrze: stary
i współczesny dywan, antyczny i nowoczesny mebel. Może być matowa
lub błyszcząca, można ją łączyć absolutnie z każdym materiałem:

SYPIALNIA GOSPODARZY. To wnętrze w dwóch kolorach – khaki i perłowym. Perłowe, czyli jasne i lakierowane są szafa, drzwi wejściowe, listwy
przypodłogowe i parapety. Khaki są ściany, dywan, narzuta. „Grafiki to prace Anny Sobol-Wejman, mamy mojego przyjaciela z lat szkolnych. Przedmioty,
z którymi wiąże się nasza historia, nadają wnętrzom osobisty charakter. Otaczanie się nimi wpływa na nastrój lepiej niż kupowane przypadkowo gadżety”
– przekonuje właścicielka i projektantka.
.

stalą nierdzewną, naturalnym i barwionym drewnem, plastikiem. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że cieniutka (5 mm) warstwa nie obciąża
stropu. To dzięki niej, i odważnym kolorom ścian, mieszkanie nie przypo
mina typowej blokowej mieszkaniówki, a raczej kojarzy się z loftem. Jest
tylko jeden warunek – aby taka podłoga wyglądała naprawdę dobrze,
jej wykonanie trzeba powierzyć sprawdzonemu fachowcowi.

Sztuczne światło odgrywa rolę scenarzysty. Jest wiele

miejsc, punktów i stref, które mogą budować różne nastroje. Od dra
matycznego wąskiego strumienia światła nad niskim stolikiem
po liniowe oświetlenie ścian w kuchni i przy telewizorze. Światło odbi
te, punktowe nad obrazami, w narożniku livingu – filtrowane przez
lniany abażur. Do czytania – przy kanapie, do oglądania – nad telewi
zorem, do rozmowy, do jedzenia – nad stołem, do pracy w kuchni – nad
wyspą. Tak naprawdę to mieszkanie ożywa wieczorem, odsłania
swoje najatrakcyjniejsze wcielenie.

W prywatnych pokojach jest więcej miejsca na swobodę.

Przekraczając umowną granicę, którą wyznaczają przesuwane maro
kańskie drzwi, przechodzimy jakby do innego świata. Jest więcej po
mieszczeń, bardziej liczy się słońce. Inne są też kolory: jasny błękit,
zieleń, karmelowy beż – takich barw wymagają sypialnia i pokoje
dziecka. Kobiecą łazienkę, ochrzczoną przez koleżanki łazienką JLo,

Katarzyna pomalowała na brudny róż i zamontowała w niej modny
kinkiet z czarnymi kryształami. W jadalni na antycznym stole zamiast
obrusa leży błam włoskiej cielęcej skóry, a nad nim wisi nowoczesna
lampa. Krzesła art déco to nieodłączny element poprawnego krakow
skiego domu mieszczańskiego. Na podłogach, zamiast typowego
parkietu, leży sizalowa wykładzina. W kolorze słomy, naturalna, o nie
powtarzalnej guzełkowej fakturze. Po wyjściu z sypialni, pokrytej mięk
kim dywanem, w drodze do łazienki, przyjemnie zetknąć z nią stopy.
Intymności dodają wnętrzom książki, obrazy i grafiki znajomych oraz
tkanina z grubego lnu, oprawiona w ramę z aksamitu, w roli kilimu.

Miało być na chwilę, a niedługo upłyną trzy lata, odkąd to
mieszkanie stało się dla projektantki i jej rodziny domem. To również
częsta zasada. Ale wciąż pielęgnują marzenia: na wzgórzu z widokiem
na krakowskie wyżyny stoi stara willa zbudowana przez francuskiego
żołnierza wracającego z Rosji, z wojen napoleońskich. Obok niej ka
mienny spichlerz i wozownia, dobudówki, kute balustrady, dalej wybieg
dla koni, staw porośnięty szuwarami, dziki ogród... Kiedyś się spełni.
● Kontakt do architektki wnętrz Katarzyny Kuchejdy oraz do wykonaw
ców, firm i sklepów, o których piszemy, znajdziesz na str. 136.

Opracowała Ewa Siemieńska
Współpraca Katarzyna Kuchejda

KORYTARZ jest miejscem na stale powiększającą się kolekcję
grafiki (gospodarze kupują najczęściej artystów krakowskich).
Kolor ścian miał być jak najbardziej podobny
do szarego papieru pakowego. Lampa, projektowana
na zamówienie, pochodzi z ES-System w Krakowie. „Nowoczesne
lampy to moja słabość – mówi projektantka.
– Te dobre są w mieszkaniu jak markowy but na kobiecej stopie”.
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ALTANA W OGRODZIE: drewniane profile,
podłoga z płyty OSB, dach z materiału na plandeki.
Idealne miejsce na przyjęcia w trochę odmiennej formie,
półleżącej. Warto się pobawić, niewielka stylizacja
może przenieść w zupełnie inny świat.
Ogród ma założenia ogrodu japońskiego:
w tle klon japoński, pod nim białe kamyki, za nim
geometryczny płot z wikliny. Prowadzi do niego
ścieżka z biało-szaro-czarnej betonowej
kostki ułożonej w geometryczny wzór
(uwierzcie na słowo, bo na zdjęciu nie widać).

