
PREZENTACJE � mieszkanie

23

cz
te

ry
ka

ty
.p

l

22

Azja, jej kultura, krajobrazy i kolory,
to największa pasja gospodarzy.
Stała się również źródłem inspiracji
podczas urządzania mieszkania.
Każde pomieszczenie kojarzy się
z inną częścią tego kontynentu.

WYSTRÓJ POKOJU I KUCHNI
nawiązuje do wspomnień
z Chin. Czarna kanapa i obraz
kontrastują z tłem – ścianą
pomalowaną na mocną
czerwień (jak w Zakazanym
Mieście). Do tego czerwone
akcenty: chińska poduszka
z frędzlami, szezlong i lampa
złożona ze stu papierowych
żurawi (origami zrobione
przez właścicielkę).

W KUCHNI jest tylko
dolna zabudowa. Tafla
czerwonego szkła nad
płytą grzejną kontrastuje
z granitowym blatem.

KĄT JADALNY zachęca do ro-
mantycznej kolacji we dwoje.
Przy stoliku, który jest częścią
zabudowy kuchennej, stoją
krzesła Her & Him zaprojekto-
wane przez Fabio Novembre.
Na podłodze – grafitowy
łupek. Podobną (choć dużo
bardziej surową) kamienną
posadzkę często spotyka się
w zabytkowych chińskich
budowlach.

WIĘCEJ
WNĘTRZ

znajdziesz na stronie

czterykaty.pl
w zakładce

GALERIA
MIESZKAŃ

MIESZKANIE
• W Warszawie
• 87 m kw.: 3 pokoje, łazienka, toaleta
• Domownicy: 2 osoby dorosłe

TEKST, STYLIZACJA, PROJEKT WNĘTRZA: Marta Kwiecień-Dąbska
ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki
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87m 2
Mieszkanie jest narożne i dzięki licznym oknom
nie brakuje w nim światła, ma też duży taras
okalający je z dwóch stron. Wnętrze trzeba
było nieco przebudować. Największe zmiany
bez wątpienia zaszły w łazience – została po-
większona o część przedpokoju oraz o garde-
robę, wyburzono też jedną ścianę, by połączyć
łazienkę z sypialnią. Drzwi do gabinetu i toalety
(jedyne wewnętrzne w mieszkaniu) zostały
wykonane na zamówienie. Są dwuskrzydłowe,
składają się z symetrycznych połówek zdobio-
nych oryginalnymi płycinami – to rozwiązanie
spotykane w wielu krajach Azji, a raczej mało
popularne w Europie.

ZDANIEM PROJEKTANTKI
Marty Kwiecie?-D?bskiej

WŚRÓD BIBELOTÓW
drewniany wizerunek
Buddy (z Indii), figurki
subtelnych Chinek???
(z Polski) i kula do ma-
sażu (z Tajlandii).

KĄCIK WYPOCZYNKOWY,
a w nim m.in. kryta laką
szafka ozdobiona znakami
chińskiego pisma, kupiona
w sklepie z orientalnymi
meblami. W narożniku stoją
pomalowane na czerwono
łodygi bambusa (ich wierz-
chnia warstwa została star-
ta, by farba dobrze się
trzymała). Na zasłonach
– motyw chryzantem,
uznawanych przez Chiń-
czyków za symbol słońca
i cesarza. Na ścianie wisi
obraz Mariana Makarskiego.

TOALETA, podobnie jak
gabinet, nawiązuje klima-
tem do dżungli. Rysunek
na zielonkawym marmurze
przypomina splątane
korzenie, a oprawiona foto-
grafia autorstwa Andrzeja
Opoki jest zatytułowana
,,Korzenie i kamienie”.

W GABINECIE dominują
odcienie brązu i zieleni,
kojarzące się z dżunglą.
Meble sa zrobione z drew-
na koa (gatunek w odcieniu
cynamonu rosnący jedynie
na Hawajach). Kupiono je
w polskim sklepie.

UMYWALKA z wydrążo-
nego kamienia została
przywieziona z Indonezji.
Osadzono ją na blacie
pokrytym gresem, który
przypomina drewno
egzotyczne.

�

Pok j
dzienny

Przedpok j

?azienka

Sypialnia

Gabinet

Kuchnia
Toaleta



PREZENTACJE � mieszkanie

26

ŁAZIENKA przy sypialni
skrzy się odcieniami gra-

natu, błękitu i szarości
– w takich kolorach

jest mozaika położona
na obudowie wanny

i na ścianie nad nią.
Umywalkę z niebieskim

środkiem właściciele
sprowadzili aż ze Stambułu.

W SYPIALNI gospodarze
chcieli przywołać wspomnie-
nia z Indii. Odcienie turkusu,

złota i oranżu nawiązują
do barwnych sari noszonych

przez Hinduski. Na ścianie
przy wejściu – tapeta

o fakturze przypominającej
bambus. Podłoga jest

z olejowanego jesionu.

DREWNANE FIGURKI,
Maharadża i Maharaya,
to pamiątki z Bali – stamtąd
pochodzi też obraz ze zło-
tym Buddą na ścianie
w łazience (zdjęcie wyżej).

?AZIENKA I SYPIALNIA
tworzą jedno wnętrze,
dyskretnie przedzielone
suwanymi drzwiami z prze-
zroczystego szkła. Ścianię
za niskim kolonialnym
łóżkiem zdobi fototapeta
zrobiona ze zdjęcia Andrze-
ja Opoki. Narzuta pochodzi
z Maroka.

~GGddyy  zzaappaalląą  ssiięę  mmiieeddzziiaannee
oorriieennttaallnnee  llaammppyy,,łłaazziieennkkaa
zzaacczzyynnaa  pprrzzyyppoommiinnaaćć  ppllaażżęę
nnaadd  oocceeaanneemm  ww  cczzaassiiee  
zzaacchhoodduu  ssłłóónnccaa..  


