POZNAŃ

Dla kotów
I KAKTUSÓW
Choć to miasto, Karolina z pomocą architekta stworzyła sobie
wiejską sielankę, gdzie dobrze czują się ludzie, zwierzęta i kaktusy.
TEKST AGNIESZKA WÓJCIŃSKA ZDJĘCIA TOM KUREK PROJEKT I STYLIZACJA BARTŁOMIEJ BAJON
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Karolina z Bystrym. Globus-palenisko
zrobił znajomy, który buduje
samochody terenowe.
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K

iedy Karolina postanowiła wybudować dom,
chciała by pasował do jej zainteresowań. A tych
ma wiele. Już wybór miejsca, gdzie kupiła ziemię, związany był z jedną z nich – jeździectwem. Smochowice to wyjątkowa dzielnica Poznania – leży
w granicach miasta, pół godziny samochodem od rynku, ale
czujesz się tu jak na wsi. Jest las, Jezioro Strzeszyńskie, rzeczka Bogdanka i mnóstwo ścieżek dla koni. Ogier Karoliny,
Bystry, ma wybieg koło domu, a mieszka w stajni kilometr
stąd. Karolina jeździ na nim w stylu westernowym, w specjalnym siodle. Dlaczego tak? Z miłości do filmów o Dzikim
Zachodzie, które jako dziecko uwielbiała oglądać z tatą.

które rosną wokół. Właścicielka chciała, żeby okna salonu
wychodziły na południe, ale ja namówiłem ją, żeby zrobić
odwrotnie, bo to przecież od północy jest najpiękniejszy
widok – na łąkę, drzewa i małą rzeczkę. Ostatecznie dom
ma przeszklenie ze wszystkich czterech stron świata, a okna
w czarnych ramach pięknie kadrują otaczający krajobraz.
Widać go jak na dłoni nawet z łóżka czy wanny, które postawiliśmy tuż obok szyb. Wzdłuż całej ściany – od salonu,
przez sypialnię do łazienki – Bartłomiej Bajon zaprojektował
niski parapet, gdzie właścicielka stawia pamiątki rodzinne
i te przywiezione z podróży. Na jej ukochane rośliny jest
bowiem w tym domu specjalne miejsce.

MODRZEWIOWY DOM NA POLU
Dom jest na wskroś nowoczesny, ale idealnie dopasowany
do krajobrazu. To zasługa Bartłomieja Bajona z pracowni
PL.architekci w Poznaniu, który go projektował. – Wpadłem
na pomysł prostej stodoły, która przypomina tradycyjne wiejskie domy z okolicy. Nie ma ozdób, a w gładkim dachu schowane są instalacje i kominy – mówi architekt. – Przekonałem
Karolinę, by elewację zrobić z surowego modrzewia. Niczym
go nie zabezpieczaliśmy, żeby się pięknie starzał. Z wiekiem
poszarzeje, pojawią się skazy, stanie się podobna do drzew,

SZKLARNIA I KOCIE DRAPAKI
– Pierwszego kaktusa dostałam od rodziców, gdy miałam
osiem lat – mówi Karolina. – Od tego czasu je zbieram i mam
dziś kilkadziesiąt. Marzyłam więc o domowej szklarni, w której będą doskonale rosły i wyglądały.
Bartek Bajon uznał, że idealnym dla niej miejscem będzie południowe okno. Zaprojektował podwójną szybę, a pomiędzy
taflami urządził szeroki na metr pokój, w którym mieszkają
kolczaste rośliny. Zimą jest im ciepło, latem wewnętrzną
szybę można otworzyć, by miały przewiew.
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Taras, podobnie jak elewację, wyłożono modrzewiem.
Wychodzi na las, rzeczkę Bogdankę i naturalny ogród
– dziką łąkę, gdzie nawet ścieżka została zrobiona
z polnych kamieni, między którymi rośnie trawa.
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Kto

tu mieszka
KAROLINA
- współwłaścicielka rodzinnej
firmy, BYSTRY - jej koń śląskiej
i kot RUDEUSZ

W minimalistycznej białej kuchni
wszystkie sprzęty ukryto w prostych
szafach. Za nimi, jak w pudełku,
schowana jest gościnna łazienka.
Czerwona lampa pochodzi z Sojka
Worshop, a kanapa – z Nordic Line.
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Wiszący kominek
FOCUS GYROFOCUS
według projektu
Dominique’a Imberta
z 1968 r.

Karolina uwielbia lampy
kreślarskie, więc architekci zaprojektowali jej
żyrandol nad stół z biurowych lampek z IKEA.
Steampunkowe stołki
przy wyspie to francuski
projekt wzorowany
na… siedziskach
od traktorów.

Nie zapomniano także o kotach – Łobuzie i Rudeuszu (ten
pierwszy niestety odszedł już do Krainy Wiecznych Łowów).
Za stołem jadalnym na ścianie jest wysoka do samej góry
deska drapak, a obok filar obłożony sizalem, po którym
mogą się wspinać aż na więźbę dachową. Karolina tak bardzo chciała poznać ich upodobania, że skończyła specjalne
studia – kocią behawiorystykę. Teraz dobrze wie, jak sprawić
frajdę mruczkom.
NA KONIU W ŚWIAT
Budowa i urządzanie trwało trzy lata. Niektóre pomysły
się zmieniały, ale wszystko działo się na luzie. Dystans widać już od progu: rzeczy drogie stoją obok „budżetowych”,
a designerskie obok rodzinnych pamiątek. Całość architekci
przyprawili czerwienią. Odcień 3003 z palety RAL to ulubiony kolor Karoliny i kolejny hołd dla Dzikiego Zachodu.
Często malowane są nim amerykańskie choppery, jeszcze
jedna jej miłość (jeden ma w garażu).
Na koniu czy motorze Karolina uwielbia przemierzać świat.
Kocha też dalekie podróże, na inne kontynenty (ostatnio do
Peru śladami kaktusów). A kolejne wyprawy najlepiej planuje jej się, gdy patrzy w ogień, który płonie w metalowym
globusie palenisku na tarasie.
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Przy długim stole z blatem z bielonego jesionu
każde krzesło miało być
inne. Wszystkie pomalowała na biało i wytapicerowałą pasującym
do sofy materiałem
przyjaciółka Karoliny.
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Stylowe biureczko i fotel to pamiątki
z domu rodzinnego. Karolina ma zdjęcie, na którym jako niemowlę siedzi
na tym fotelu na kolanach prababci.
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W sypialni najważniejszy jest widok. Architekci zaproponowali
Karolinie, by dzikiej łąki przed domem nie zmieniać w przyciety pod
linijkę ogród i teraz każdego poranka cieszy się łąką “obok łóżka”.
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Między sypialnia a łazienk nie ma drzwi, tylko wąskie przejście.
Dzięki temu nic nie przecina dużego, pnoramicznego okna
i widoku za nim.
18|MARZEC 2020

ROZMOWĘ Z ARCHITEKTEM O DOPASOWANIU
NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY DO KRAJOBRAZU
ZNAJDZIESZ NA werandacountry.pl
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