W
witajcie

W salonie najlepiej widać
miks stylów. Neutralne
szare ściany, zasłony
i dywan (NAP) spotykają
się tu z komodą vintage
oraz krzesłami od
Hogofogo Redesign.
Fotel pokryty tkaniną
projektu Christiana
Lacroix (Decodore)
wprowadza do wnętrza
kolor, a całość wieńczą
zabawne lampy Idea
marki Vesoi.

Sposób

na klasykę
Najpiękniejsze wnętrza to takie, które
zaskakują nieoczywistymi zestawieniami.
W apartamencie na warszawskim
Mokotowie szyk rodem z Paryża zyskał
oryginalne oblicze dzięki pomysłowości
i poczuciu humoru projektantki.
zdjęcia: Łukasz Zandecki, stylizacja: Marta Kwiecień-Dąbska;
tekst: Małgorzata Stalmierska

W salonie znalazło się miejsce
na duży, stary stół, który
przyjechał z poprzedniego
mieszkania, podobnie
jak zegar. Antyki świetnie
czują się tu w towarzystwie
ponadczasowej szarej sofy
i modnych stolików kawowych
– ażurowych marki Ferm Living
ze Scandinavian Living oraz
stolik Notre Monde od NAP.

Szara sofa wykonana na
zamówienie przez Rafek Meble
została ożywiona poduszkami
z kolekcji Christiana Lacroix
(Decodore), które stanowią
pendant do fotela pokrytego
tkaniną również pochodzącą
z tej kolekcji.

Częściowo otwarta na salon kuchnia
jest niewielka, ale bardzo funkcjonalna.
Meble wykonała firma Cezary
Frankowski – AFC Meble,
z której pochodzi cała stolarka
w tym apartamencie.

K

iedy Ewa i Kamil postanowili zmienić mieszkanie w wysokim bloku na warszawskim
Ursynowie wiedzieli, że ich nowe lokum
na pewno musi być bardziej kameralne
i eleganckie. Wymarzone znaleźli w nowym
apartamentowcu w sercu Mokotowa – w prestiżowej, zielonej dzielnicy położonej bliżej centrum. Urzekła ich zarówno
lokalizacja, jak i budynek, który zachwycił wysokim standardem wykończenia części wspólnych, wykonanych na podstawie autorskiego projektu Macieja Zienia. Wybrali apartament
o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych, z trzema
sypialniami, salonem, kuchnią i dwiema łazienkami. Dodatkowym atutem były też dwa duże tarasy. Wizji rodzinnego relaksu
w ciepłe dni i romantycznych wieczorów przy świecach z widokiem na uroczą okolicę nie sposób było się oprzeć.

Kuchnia jest biała
i minimalistyczna,
dzięki czemu doskonale
wtapia się w całość,
nie stanowiąc
konkurencji dla
innych, bardziej
reprezentacyjnych
pomieszczeń.

Minimalizm, klasyka,
vintage – tu wszystko
łączy się w jedną
harmonijną całość.

Hol utrzymany jest w stylu
klasycznej, spokojnej elegancji
i stanowi spójne przedłużenie
stylistyczne wspólnych
części apartamentowca,
zaprojektowanych przez
Macieja Zienia.

W sypialni udało się
wygospodarować kącik
do pracy. Krzesło od Scan,
lampka na biurku NAP.

W apartamencie świetnie
wykorzystano lustra,
by optycznie powiększyć
przestrzeń .

Mieszkanie było w sam raz dla pary z jednym dzieckiem
i – jak się niedługo okazało – także z kolejnym w planach.
Pozostało je tylko urządzić.
Z pomocą przyszła projektantka Marta Kwiecień-Dąbska.
Ewa, bo to ona dowodziła projektem z ramienia rodziny,
zdecydowała się na tę współpracę, ponieważ znała wcześniejsze realizacje projektantki. Obdarzyła ją całkowitym zaufaniem,
co, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, nie było
tak oczywiste. Na początku bowiem przy tym wnętrzu pracowała inna architektka, która dokonała funkcjonalnych zmian
w projekcie, ale nie doprowadziła realizacji do końca, ponieważ nie czuła klasyki. Drugie podejście obarczone było więc
pewnym ryzykiem, zwłaszcza że i dla Marty była to pierwsza
taka sytuacja, że przejmowała projekt po poprzedniku.

Sypialnia Ewy i Kamila byłaby
całkiem neutralna, gdyby nie
rzucająca się w oczy tapeta
i poduszka Decadore – obie
Christian Lacroix. Stolik z IKEA
i plafon chorwackiej
marki Lika svjetlo także
wprowadzają lekkość.

Córeczka
właścicieli uwielbia
kolor różowy.
Sama wybrała
wzór tapety, do
której projektantka
dostosowała
kolorystykę pokoju.
Żeby zachować
spójność wystroju
z resztą mieszkania
i stonować wnętrze
dodała szarość
w dolnych partiach
pod sztukaterią.

W pokojach dziecięcych także zachowano klasyczną bazę
całego apartamentu – podłogę w jodełkę, ozdobne gzymsy,
a częściowo także szare ściany.

Jednak okazało się, że obie panie szybko znalazły wspólny
język. Było to o tyle łatwiejsze, że właściciele doskonale
wiedzieli, czego chcą. – Styl był od razu wstępnie określony.
Ewie i Kamilowi zależało, żeby apartament był, podobnie jak
części wspólne budynku, klasyczny i elegancki. Mnie zależało natomiast, żeby nie był przy tym nudny i staromodny!
Tym bardziej że zamieszkać tu miały młode i dynamiczne
osoby. Wpadłam na pomysł, by klasykę opracować nowocześnie i niekonwencjonalnie, tak żeby powstało przytulne wnętrze w klimatem i charakterem – wspomina początki

współpracy projektantka. Ideę tę udało się zrealizować w 100
procentach. Podstawą było neutralne tło: stanowiące kwintesencję nienarzucającej się elegancji szare ściany ozdobione
subtelną sztukaterią, drewniany parkiet w jodełkę w salonie
i sypialniach oraz szykowne płytki w korytarzu. Wykonane
na zamówienie zabudowy i meble także miały nie dominować we wnętrzach, dlatego otrzymały proste, białe matowe
fronty. W ten sposób we wnętrzu zagościła nowoczesność,
ale potrzebna była jeszcze odrobina szaleństwa! Projektantka
postawiła na kolory w dodatkach.

W pokoju chłopca także
dominującym elementem jest
tapeta – tu przedstawiająca
mapę, firmy Mr Perswall.
Dywan, puf, poduszki i pled
na łóżku pochodzą ze sklepu
Scandinavian Living.

W głównej łazienka znajduje się
kabina prysznicowa, wykonana
na zamówienie, podobnie jak
lustro nad umywalką i szafka
pod umywalkami. Płytki
na ścianie pod prysznicem
pochodzą z kolekcji Macieja
Zienia (Tubądzin. Dodatkowe
lustro na suficie dodaje szyku
i powiększa optycznie niedużą
przestrzeń.

Łazienka dla gości także
wyposażona została w prysznic,
ale także w wygodną wannę.
Ściany pokrywają eleganckie
płytki z kolekcji Roberto Cavalli.

Łazienki są pomieszczeniami, które mają
najbardziej spójny, klasyczny styl w całym apartamencie.
Tutaj postawiono na szyk i funkcjonalność.

Wzorzysty, wielobarwny fotel w salonie, kolorowe poduszki, a przede wszystkim tapety przełamały powagę wnętrz.
To, że pojawiły się w pokojach dziecięcych, nie dziwi, ale
obecność bajecznych motyli na ścianie za łóżkiem gospodarzy nie jest już taka oczywista. Chcieli, żeby tu też było radośnie i nie bali się ryzyka, zwłaszcza że – jak podkreśla Marta
– tapeta daje możliwość szybkiej zmiany, i w razie, gdy się
nie zaaklimatyzuje albo opatrzy, łatwo i szybko można ją
zmienić. Ale Ewa i Kamil nie zamierzają tego robić, bo bardzo
polubili motyle, podobnie zresztą jak i inne elementy, które do-

skonale przełamują nobliwą klasykę. Całości dopełniły meble
z historią i sztuka. Podarowane przez mamę Ewy, przywędrowały z rodziną z poprzedniego mieszkania. W nowym także musiało znaleźć się dla nich miejsce. Grafiki zawisy w holu, w salonie
zaś stanął solidny drewniany stół, komoda vintage i stary zegar.
Wszystko to stworzyło oryginalne, nieco ekstrawaganckie wnętrze, gdzie zbiegają się klasyka i nowoczesność, uzupełnione
kroplą koloru, szczyptą żartu i patyną historii.
Podziękowania za pomoc w realizacji sesji dla Salonu Nap i Scandinavian Living.

