skok
do cywilizacji

WNĘTRZE DLA NOWOCZESNYCH

Poznań

TU JEST
POMYSŁ

Graficy Dorota i Voytek
kupili 75-metrowe
mieszkanie na nowym
osiedlu, bo w domu
pod lasem tęsknili
za miejskim rytmem
życia. Wpadają
tu na weekendy,
organizują przyjęcia
i spotykają się
w interesach.
zdjęcia MARIUSZ BYKOWSKI
stylizacja BERENIKA ZIEMKIEWICZ
tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

żyletka – tak architekci
nazywają ścianę obłożoną białymi
panelami. Płaszczyzna o ciekawej
fakturze stanowi tło dla aranżacji
w salonie. Przy kanapie Meltemi
lampa „Spun” firmy Flos. Obok
fotel Noti. Na podłodze jesionowe
panele, na schodach jesion lity.
W zabudowie pod schodami
jest ukryty schowek – tak duży,
że można w nim przechowywać
nawet rowery. Widok z okna
odbija się w stojącym przy ścianie
lustrze „Mongstag” z IKEA
98
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dzień na 37 m

– tyle powierzchni
ma dolna kondygnacja.
W kąciku jadalnianym,
przy białym stole
(wylicytowanym
na internetowej aukcji),
włoskie krzesła „Spider”
(Eccelent) – ich
intensywny odcień
przełamuje monotonię
barw. Nad stołem
lampa z abażurem
wykonanym
na zamówienie.
Zielony dywan został
uszyty z wykładziny
kupionej w sieciowym
markecie
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rzeczy ukryte

Architekci
zaprojektowali bardzo
dużo zamkniętych
szafek i schowków,
aby łatwo było
utrzymać w mieszkaniu
porządek. Większość
zabudów wykonano
przy użyciu frontów
z IKEA. Jednorodne
płaszczyzny od podłogi
do sufitu podkreślają
wysokość pomieszczeń

P

lany związane
z tym mieszkaniem
są dynamiczne. Gdy
właściciele je kupowali,
miało być ich miejską
odskocznią, teraz myślą o wynajmie,
bo tak naprawdę nie chcą się z nim rozstać
na zawsze. Na co dzień Dorota i Voytek
(obca pisownia imienia to pamiątka
po latach spędzonych w Kanadzie)
mieszkają i pracują w domu pod Poznaniem,
gdzie mają własne studio graficzne.
Gdy dłużej nie ruszają się ze swojego
lasu, zaczynają tęsknić za miastem.
Wybrali mieszkanie na osiedlu Biała Aleja,
bo spodobała im się jego nowoczesna
architektura i perspektywa mieszkania
po sąsiedzku z ludźmi o podobnym
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wędrowny efekt 3D

guście i stylu życia. Z ulicy Kopciuszka
wszędzie jest blisko: na lotnisko, do galerii
handlowej, na dworzec i do centrum
Poznania. Jednocześnie apartamenty
w Białej Alei mają zalety domów – własne
ogródki (centralnie nawadniane, koszone
przez ogrodnika) i tarasy (na swoim
właściciele bardzo lubią jeść śniadania).
Dorota i Voytek wpadają tu nie tylko
po to, by pożyć rytmem Poznania,
ale też urządzają w mieszkaniu małe
przyjęcia i spotykają się ze swoimi
klientami z zagranicy. Na gościach
robi wrażenie struktura na ścianach
pokrytych panelami – koncepcja pracowni
PL.architekci. To młode poznańskie studio
zajmuje się też kolejnym projektem
dla Doroty i Voytka.

Ściana-żyleta „wyszła”
z salonu, „przeszła” przez
znajdującą się na dolnej
kondygnacji łazienkę
dla gości (zdjęcie po lewej),
by „trafić” wreszcie na klatkę
schodową. Trójwymiarowe
ściany z paneli zostały
wykonane z gotowych płyt
laminowanych. Stolarz pociął
je według projektu architektów
i ponaklejał na ścianę. Dla
spotęgowania wrażenia użyto
płyt matowych i z połyskiem
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Przestrzenna biała
zabudowa wykonana
z płyt laminowanych
stanowi oryginalny
zagłówek łóżka
graficy wybrali zieleń Mocny akcent barwny w łazience na piętrze to mebel, na którym stoi

umywalka. Jest on jednocześnie schowkiem na pralkę. Problem w tym wnętrzu stanowił piec gazowy
(nie do przeniesienia). Zabudowa została tak ukształtowana, że urządzenie znajduje się we wnęce
zasłoniętej frontami z lustrem (po lewej stronie). Podział luster jest identyczny jak na szafce obok.
Dzięki temu trudno zgadnąć, gdzie piec się ukrywa. Całość podświetlono od spodu świetlówkami

komfort na małej powierzchni

Choć sypialnia nie jest duża, właściciele
nie chcieli rezygnować z wygody. We wnętrzu
udało się zmieścić łóżko o wymiarach
180x200 cm („Malm” z IKEA), zmodyfikowane
przez architektów. Stolarz według ich
wskazówek obciął zagłówek i zmniejszył
szafki nocne
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INFORMACJA O ARCHITEKTACH na str. 158

Ich dom marzeń, który właśnie powstaje,
będzie jeszcze dalej od Poznania, jeszcze
bardziej w lesie.
Na zrobienie mieszkania odskoczni
właściciele dali architektom nieduży budżet
i wolną rękę. Projektanci do finansów
podeszli kreatywnie, w myśl zasady:
największym kapitałem są pomysły, a efekt
nie zależy od ceny. Dorota i Voytek włączyli
się tylko przy doborze barw, które są dla
nich istotne, bo jako graficy na co dzień
pracują z kolorem. W dodatkach zmienili
żółty na zielony. – Łatwo go zastąpić,
gdy przestanie być modny albo się opatrzy
– zastrzega Dorota. Do bieli, czerni i barwy
jesionu będzie pasował każdy inny. 5

relaks
razy dwa

W stosunkowo niewielkiej
łazience architekci
wygospodarowali miejsce
na przestronną kabinę,
w której mogą brać
prysznic jednocześnie
dwie osoby. Okładzinę
stanowią płytki gresowe
polskiego producenta,
rektyfikowane (układane
bez fugi),
o wym. 30x60 cm

kto za tym stoi
Pracownia PL.architekci

Zawsze wychodzimy z założenia, że projekt wnętrz powinien być kontynuacją
architektury – wyjaśnia Bartłomiej Bajon. Czterorodzinny budynek,
w którym znajduje się mieszkanie, został zaprojektowany w modernistycznym
ascetycznym stylu – cały w bieli. Ciekawym zabiegiem jest jednak rozczłonkowanie
brył budynku tak, że tworzy się pewien powtarzalny rytm i wielopłaszczyznowość.
Te właśnie rozwiązania architektoniczne wpłynęły na wygląd wnętrz i dały
początek pomysłowi
na główny motyw
mieszkania, jakim
są trójwymiarowe
ściany z białych paneli.

K. Cynka

M. Kozierowski

B. Bajon
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