wieczne wakacje

żyjące kolory
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Pierwsze skrzypce gra tutaj
natura: staw, dzika łąka
i lasek.To dla tych krajobrazów
Magda i Tomek zrobili małą
rewolucję
w życiu:przeprowadzili się
Ona - Polka urodzona w Szwecji.
na drugą stronę ulicy
On - Duńczyk pracujący w Polsce. Ich
dom jest z ducha skandynawski,
choć trafiają się i egzotyczne akcenty.
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Stolik
z zieloną
Ramą
To Campus
z IndIvI
-desIgn sTore,
Pled
i PoduSzki
Home
sweeT Home.

S

Spotkaliśmy się w pół drogi – śmieje się Anna.
To “pół drogi” przypadło akurat na Polskę. Mortena poznała na swojej pożegnalnej imprezie –
wyjeżdżała właśnie do Szwecji na studia. On
mieszkał i pracował w Chinach. Przez jakiś czas
wynajmowali mieszkanie, potem kupili własne.
Aż wreszcie zdecydowali się na dom. Jeździli
po Warszawie i oglądali. – Chcieliśmy, żeby nie
było tych wszystkich zdobień i kolumienek –
opowiadają. Ale to, co dla Skandynawów jest
naturalne, trudno znaleźć w Polsce. – Chaos –
streszcza swoje wrażenia Morten. – W polskich
domach jest trochę tego, trochę tamtego. Najbardziej dziwiła go skłonność do trzymania
wszystkiego na wierzchu, nie w szafkach.
Nie było rady, pozostawało zbudowanie
własnego domu. Działkę znaleźli w Wilanowie
i po rozlicznych walkach z urzędami nareszcie
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W PomySłoWej
Szafie-koStce
ukryTa jesT
ToaleTa.
od sTrony
jadalnI
znalazło sIę
Też mIejsCe
na szafkI.
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kuchnię
ze Szklanymi
fRontami
anna znalazła
w nIemIeCkIej
fIrmIe raTIonal,
baRoWe kRzeSła
(de nord)
w sCandInavIan
lIvIng.
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obok obRazu
andRzeja
kaSPRzaka,
klasyk duńskIego
dIzajnu
kRzeSło Shell
Hansa j. wegnera.
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łóżko
zaprojekTowała
kaTja sadzIak,
PoduSzki i Pled
– Home sweeT Home,
bIały wazon
I zabawne myszkI
w pudełkaCH –
sCandInavIan lIvIng.

W pokoju
kominkoWym
Wisi portret
gospodarza
namaloWany
przez
meksykańską
artystkę trini.

TEKST: XXXXXXXXX
FOTOGRAFIE: XXXXXXXX
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się pobudowali. Czarna, minimalistyczna, elegancka bryła, do tego płaski dach. – Nie brudzi
się jak te okoliczne białe – żartują. W środku
skandynawski duch. Aby się urządzić, Anna
zakopała się w rocznikach Bo Bedre, skandynawskiego pisma wnętrzarskiego i skontaktowała z projektantką Katją Sadziak, oczywiście
Szwedką. – Chciałam, żeby było jasno i praktycznie – mówi Anna o swoich pomysłach. –
Stąd te wielkie garderoby, w których można
poukrywać różne rzeczy.
Podłogi zrobili z bielonego dębu, bo kojarzy
się ze szwedzkimi domami. Skandynawskie są
też meble – w Polsce sklepów z takim dizajnem już nie brakuje. Krzesło Wegnera na
trzech nogach kupili w Scandynavian Living,
tak jak kolorowe krzesła Lammhults z jadalni.
Duńskie lampy Poulsena ( PH5, nad stołem w
jadalni) znaleźli w salonie Internity. A skórzane
krzesło w stylu Barcelony Ludwika Mies van der
Rohe Anna znalazła – na wyprzedaży sprzętu
biurowego w jej własnej firmie. Stół w jadalni i
łóżko w sypialni zrobił stolarz na podstawie projektu Katji.
Ciepłym kolorom wnętrz przeciwstawia się
eksplozja barw z powieszonych na ścianach
obrazów. Prawie wszystkie namalował Andrzej
Kasprzak. Pierwszą jego pracę kupili w prezencie dla ojca Mortena w jednej z warszawskich
galerii. Zapakowali w gazetę i wysłali do Szwecji. Ojciec, myśląc, że to makulatura, wyrzucił
ją do kosza. Anna musiała więc odszukać artystę i spytać, czy nie ma podobnej. Jak zaczęła
oglądać jego obrazy, na jednym się nie zatrzymała. – Tym bardziej, że takie zestawienie kolorów na płótnie z jasnym wnętrzem jest typowo
skandynawskie – tłumaczy Morten. n
TEKST: StaniSław GieżyńSki
STylIzAcjA: Marta kwiecień-dąbSka
zdjęcIA: MariuSz Purta
za PoMoc w Seji dziękujeMy indivi-deSiGn Store
oraz Galerii dekoracja.
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