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Lśniące powierzchnie 
dają efekt kalejdoskopu 
– wystarczy zrobić krok, 

by całkowicie zmienił się 
obraz wnętrza. Z każdą 

chwilą coraz bardziej 
intryguje pytanie: „Co tu 

jest rzeczywistością,  
a co igraszką zmysłów?”. 
Mieszkanie Ani i Tomka 
przeczy tezie, że elegancja 

jest nudna!  
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gościnnie oD progu 
– chcieliśmy, aby ściana vis-à-vis 
wejścia dawała efekt WOW! chodziło 
oczywiście o reakcję gości – żartują 
właściciele. architektka katarzyna 
arsenowicz zaprojektowała panel 
o wysokości ponad dwóch metrów:  
w ramie z czarnego lakierowanego  
MdF-u umieściła zdjęcie ani i tomka, 
całość podświetlając led-ami. 
Wielkoformatowe zdjęcie zawiesiła  
na tle tapety o delikatnych prążkach, 
takich jak na wełence, z której  
szyje się garsonki i garnitury.  

Plan Mieszkania    98 m²
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peŁne zanurzenie   
Rama, w którą został ujęty telewizor, to niewielki fragment 
solidnej i całkiem sporej zabudowy. sztuczka polega  
na tym, że większa jej część „przechodzi” do sąsiedniego 
pomieszczenia i jest tam zamaskowana w szafie  
garderobianej. W zabudowie umieszczono skrytki  
na płyty, książki i inne drobiazgi. W blacie z czarnego  
szkła przegląda się dizajnerska lampa.  
gDzie kupić: 
sofa – XX; stoliki kawowe – XX; lampa podłogowa – XX; 
oświetlenie techniczne – XX; zabudowa stolarska – XX

Pomysły na pięknie  
zastawiony stół

str. 60

Jadalnia



kuchenne porząDki  
kuchnia jest otwarta na salon i hol. Musiała więc być jak najbardziej 

uporządkowana, minimalistyczna. stąd rygorystyczna kolorystyka,  
gładkie fronty z podcięciami zamiast uchwytów. kubik, w którym  

zamaskowano sprzęty aGd od strony kuchni jest pokryty czarnym szkłem,  
a od salonu fornirem, natomiast węższe krańce ma wyłożone lustrami.
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P oprzednie mieszkanie Ania i Tomek urządzili 
samodzielnie, wyszło fajnie, ale... – To jednak 
był eksperyment – przyznają ze śmiechem.  
Kiedy kupili nowe lokum (w warszawskim 
Wilanowie, czteropokojowe, z ogromnym 

tarasem i dużymi oknami) postanowili wynająć fachowca, 
który potrafiłby „świeżym okiem spojrzeć na przestrzeń”. 
– Wydawało nam się też, że będziemy potrzebować rozjemcy 
– wspominają. Wybór Katarzyny Arsenowicz był oczywisty: 
zaprojektowała mieszkanie znajomym, którzy polecili 
zarówno architektkę, jak i współpracujące z nią ekipy.  
– Po rozmowie z Kasią doszliśmy do wniosku, że mieszkanie 
ma bardzo dobry rozkład, który wymagał jedynie lekkiej 
korekty, np. przesunięcia dwóch ścian o... 20 cm, czego 
kompletnie nie mogli zrozumieć budowlańcy. Ale było 
warto, bo dzięki temu mamy dużą szafę w sypialni i łazience 
gościnnej – opowiadają właściciele. Katarzyna Arsenowicz 
dodaje: – Jedyną większą ingerencją w plan było wyłączenie 
jednej z łazienek z ogólnego użytku, teraz można do niej 
wejść jedynie z sypialni gospodarzy. 
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A wystrój? Ania i Tomek marzyli o stylu „uniwersalnym”, 
który nie znudzi się po kilku latach. Ale jak marzenia przeło- 
żyć na konkrety? – Na początku było nam trudno sprecyzo-
wać oczekiwania. Bardzo pomocny okazał się kwestionariusz 
przygotowany przez Kasię, dotyczył rozwiązań praktycznych 
i estetycznych – wspominają. W efekcie pojawiła się m.in. 
zawężona paleta kolorów, głównie szarości i biele ocieplone 
orzechowym drewnem oraz ulubiona przez właścicieli czerń. 
A także odbicia. – Dzięki zastosowaniu połyskliwych 
powierzchni mieszkanie, choć i tak spore, wydaje się jeszcze 
przestronniejsze – tłumaczy. W czarnych frontach ogromnej 
szafy w przedpokoju przegląda się kuchenna zabudowa  
z lakierowanego szkła, a w obydwu – portret gospodarzy.  
W lustrzanych powierzchniach odbijają się też dizajnerskie 
lampy. – Ich wybór zajął nam chyba najwięcej czasu. Lampy 
zaproponowane przez Kasię nie są tanie, sprawdzaliśmy 
więc, czy nie ma tańszych zamienników. Czasem udawało  
się coś znaleźć, ale po rozważeniu za i przeciw... wracaliśmy 
do propozycji architektki. Ona od początku wszystko miała 
w głowie! – dodają z podziwem.   

twórczo przewrotni 
Projektant ingo Maurer, tworząc lampę  
z karteczkami, zażartował z tradycyjnych  
żyrandoli. architektka katarzyna arsenowicz,  
by dać jej odpowiednie tło, odwróciła  
tradycyjny układ czerni i bieli w kuchni  
– na dole jest biel, na górze czarne szkło. 
Węższy bok zabudowy kuchennej od podłogi  
do sufitu pokrywa lustro. – dodaje głębi 
przestrzeni jadalnianej, oddala wrażenie,  
że stół stoi w przejściu – tłumaczy architektka. 
gDzie kupić:  
lampa zettel’z – XX; stół – XX; krzesła – XX; 
zabudowa kuchenna – XX; stoliki
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herbaciarnia
Oliwkowa ściana z pionami 
kominowymi oddziela salon  
i kuchnię. zawieszono na niej 
szafkę z ikea przeznaczoną 
wyłącznie na herbaty. Wszystkie 
półki są szczelnie wypełnione 
najróżniejszymi odmianami 
ulubionego napoju agaty. 
kuchenne lampy-żarówki 
pochodzą z cable Power.

sypialnia z Duchem
ania i tomek nie przepadają za łączeniem starego z nowym, więc nawet  
nie rozważali wykorzystania w aranżacji rodzinnych pamiątek czy bibelotów. 
nawiązaniem do historii są tu „duchy” mebli – przezroczyste krzesło „Victoria 
Ghost” i lampa „Bourgie” marki kartell. Osobistym akcentem są zdjęcia.  
– W przyszłości zastąpimy ją obrazami młodych artystów – mówią właściciele. 

scena W Oknie
Okno z trzema podziałami i parapetem  

na poziomie 30 cm pasowałoby do „młodego”, nieco 
surowego wnętrza. W eleganckim i przytulnym trzeba 
było je zamaskować, nie tracąc przy tym światła.  

1 przesŁaniamy. ciemne zasłony uszyto z tkaniny, która 
układa się w miękkie fałdy; przypominają teatralną kurtynę. 
jak nakazuje moda, „kładą się” na podłodze. Firany 

natomiast są delikatne jak mgiełka, ale gęste – przepuszczają 

światło i widok za oknem, maskują zaś elementy architektury.  
są krótsze, kończą się dwa centymetry nad podłogą. 

2strugi światŁa. Górą zasłony nikną w zabudowie  
z g-k, mieści się w niej nie tylko karnisz, ale i taśma led-
owa, dzięki której światło fałdami tkanin „spływa” ku ziemi. 

3 pulpit. ze względu na długość (3,1 m) i brak podpory 
po środku był wyzwaniem dla stolarza. W końcu udało się 
– na tle jasnego okna tworzy ciemną, delikatną linię. jest 

ozdobą, ale użyteczną – w mieszkaniu ani i tomka nie mogłoby 
być inaczej – służy jako biurko, półka na lampę i sprzęt grający. 

Nasze      porady
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po kropelce
Wysokie umywalki umieszczono na blacie  
zamontowanym na poziomie kolan. to pozwoliło 
na zastosowanie jeszcze większego lustra!  
Widać w nim całą sylwetkę, a nie tylko od pasa. 
dzięki temu niewielkie wnętrze wydaje się 
przestronnym salonem kąpielowym. W wykoń-
czeniu konsekwentnie dębowy fornir, który  
– jak zapewnia architektka – doskonale sprawdza 
się w łazience.  
gDzie kupić:  
Umywalki, miska Wc – XX; lampy – XX; grzejnik 
– XX

w smugach światŁa 
strefy w lazience wydzielono kolorami 
– okolica Wc i umywalek jest jasna, 

wanny – grafitowa; dla dodania lekkości 
ujęta w „ramy” światła. led-y  

są zarówno w obudowie wanny  
tuż nad podłogą, jak i w podwieszanym 

suficie.
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Geometryczne 
kształty ceramiki, 

czerń, biel i drewno 
– łagodna uroda 

wnętrza, 
jak w salonie SPA. 

LAmPy 
WIsząCe

lampa dallas 
z metalu i szkła, 

19x10x10 cm,
leroymerlin.pl

lampa z serii Pure  
marki authentics,  

szkło i polipropylen, 
19,5x10,5 cm. W zestawie 

opaski w kolorach: białym, 
żółtym, zielonym,

rossi.pl

Żyrandol anon,  
italux, śr. klosza  

16 cm,   
2bm.pl

278 zł

290 zł

119 zł

zd
ję

ci
a:

 s
er

w
is

y 
pr

as
ow

e



TAK MIESZKAMY

28   M jak mieszkanie  kwiecień 2014

Łazienka  
Dla gości
najważniejsza tutaj jest  
duża kabina prysznicowa  
– bez brodzika, z odpływem 
w podłodze. Od reszty 
wnętrza oddziela ją tafla 
szkła, dzięki czemu wnętrze  
nie zmniejsza się optycznie.  
jasny (architektka mówi  
o nim słoneczny) orzech 
został tu zastąpiony drewnem  
w kolorze czekolady.  
gDzie kupić:  
Umywalka, Wc – XX; 
armatura prysznicowa – XX; 
terakota, glazura – Marazzi
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Mieszkanie ma czytelny układ i dobrą komunikację, w części dziennej „zorganizowaną” wokół 
wolno stojącej zabudowy kuchennej. to mebel wielofunkcyjny, nie tylko porządkuje przestrzeń, 
ale jest też niezwykle pojemny. kryje sprzęty aGd, a od strony salonu – szafy i niewielki regał  
na książki. to jedyne miejsce w mieszkaniu, gdzie są eksponowane drobne przedmioty, wszystko 
inne jest pochowane. takie było założenie – stawiamy na minimalizm, porządek, czyste formy. 
dlatego wszystkie zabudowy sięgają sufitu, mają gładkie fronty. Bawimy się za to ich wykończe-
niem – jasne dębowe forniry mają wyraźne usłojenie, grafitowe tapety fakturę przypominającą 
tkaninę na garnitur, lakierowany MdF i szkło dają efekt lustra.  

prosta forma, ciekawe wykończenie 

katarzyna arsenowicz
architektka
tel. 695 419 580 
www.arsenowicz-design.pl


