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Z
męską
charyzmą
Aż trudno uwierzyć, że gospodarzem tego apartamentu jest stateczny
mężczyzna w średnim wieku. Awangardowe rozwiązania, jaskrawa
kolorystyka i lustrzane powierzchnie to pomysły projektantki, które
najbardziej przypadły mu do gustu.
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charakter tego mieszkania
to owoc znakomitej współpracy projektantki Ludmiły
Chudiakovej z odważnym inwestorem, który nie
bał się nawet najbardziej awangardowych eksperymentów. Już początek rozmów o wystroju
prywatnej przestrzeni zwiastował porzucenie
utartych schematów. Było tylko jedno ograniczenie: apartament powinien być na tyle elastyczny, aby łatwo można go było przearanżować na potrzeby rodziny z dzieckiem.
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Początkowy rozkład mieszkania uwzględniał
ciemne, zamknięte pokoje z długim, niefunkcjonalnym korytarzem oraz niewielkie pomieszczenia przeznaczone na kuchnię i strefę łazienkową. Przebudowa przestrzeni była niezbędna,
a zaczęła się od przesunięcia drzwi wejściowych. Ten prosty zabieg sprawił, że udało się
racjonalnie zagospodarować przestrzeń. Węzeł sanitarny znalazł się w miejscu przedpokoju, zaś jego powierzchnia została przeznaczona
na kuchnię. Idealnym rozwiązaniem dla powstałego układu stała się amﬁlada.

Jadalnia została umieszczona na szklanym,
podświetlonym podeście, który obramowany jest mozaiką.

www.swiatrezydencji.pl

Idealnym układem przestrzennym w tym apartamencie okazała się
amfilada, z szeregiem następujących po sobie pomieszczeń.
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z rekomendacją

Centrum przedpokoju zajęło ogromne akwarium, które stało się osią kompozycyjną przestrzeni. Tuż za nim rozciąga się strefa jadalniana. W kolejnym pomieszczeniu urządzono
kuchnię, a w następnym salon. Amﬁladę zamyka gabinet oraz okno znajdujące się naprzeciwko drzwi wejściowych. Z jadalni można przejść
do przylegającej loggii, w której urządzono maleńką oranżerię.

Biała płaszczyzna polimerowej podłogi oraz jasna tapicerka mebli wypoczynkowych
wnoszą do salonu spokój i elegancję.

www.swiatrezydencji.pl
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Strefę spożywania posiłków z pozostałej przestrzeni wyróżnia przede wszystkim sposób jej
ulokowania. Została umieszczona na szklanym,
podświetlonym podeście, a jej granice określiło
obramowanie z mozaiki, która podobnie jak podest jest w kolorze czarnym. Zastosowanie tego
rozwiązania pozwoliło w oryginalny sposób wy-

odrębnić przestrzeń, a ponadto wzbogaciło ją
o nowy rodzaj materiałów wykończeniowych.
Oczywiście, głównym bohaterem tej części
domu jest stół włoskiej marki Flai, któremu towarzyszą dzielni kompani, czyli krzesła marki
Cattellan Italia. Do tej części domu zawitali też
inni „Włosi” – stołki Calligaris trzymające straż
przy barze.

ŚRWO 11/2012

Duże akwarium tworzy w tym
mieszkaniu nie tylko niezwykły
nastrój, ale też symbolicznie
oddziela korytarz od pozostałych
wnętrz mieszkalnych.

www.swiatrezydencji.pl
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z rekomendacją

Mimo zróżnicowanego poziomu podłogi, jadalnia tworzy z kuchnią jednorodną przestrzeń stylistyczną. Drobnym mankamentem tej części
mieszkania może wydawać się niedostateczna
ilość naturalnego światła. Tę niedogodność rekompensuje jednak bogactwo zastosowanych
lamp i opraw. Wśród nich znajdziemy lampy
suﬁ towe z oferty belgijskiej Delty, lampy podłogowe i świetliki ukryte w półkach wiszących
szafek, kinkiet nad zlewem włoskiej ﬁrmy Itre
oraz oświetlenie zanurzone w posadzce.
Dodatkowym źródłem światła, ale już dziennego, stała się szklana ściana usytuowana między kuchnią i sypialnią. Od strony przedpokoju po jej powierzchni spływają kaskady wody
ze sztucznego wodospadu.
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W ponad 20-metrowym salonie nie mogło zabraknąć
dużego telewizora, przy którym wieczorami spotykają się
domownicy.

Zróżnicowane źródła światła sprawiają, że nowoczesny
i geometryczny wystrój tego apartamentu staje się
bardziej przytulny.

www.swiatrezydencji.pl
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Blasku streﬁe kuchennej dodają błyszczące powierzchnie mebli. Fronty szafek z konsekwencją
powtarzają czarno-białą kolorystykę podłogi,
zaś ścianę przy zlewie wyłożono jaskrawoczerwoną mozaiką. Odcienie czerwieni wykorzystano również przy doborze dekoracji, w tym m.in.
w wiszących na ścianach posterach sportowych
samochodów. Ich kolorystyka idealnie współgra
z pozostałymi – czarnymi, czerwonymi i chromowanymi – powierzchniami w streﬁe jadalnianej. Jej opis nie byłby jednak pełny, gdybyśmy
nie zdradzili jeszcze jednej tajemnicy. Dzięki zastosowaniu rozsuwanych przegród z czarnego
przezroczystego szkła, kuchnia w każdej chwili
może zostać odseparowana od bardziej oﬁcjalnej części ze stołem.
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Kolejną strefą, jaką odwiedzamy, jest salon. Ulokowany nieco w głębi apartamentu, zaprasza
domowników do długiego wypoczynku. Jego

www.swiatrezydencji.pl
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Między jadalnią i kuchnią architekt Ludmiła
Chudiakova zastosowała przegrody z czarnego,
przezroczystego szkła.

Głównym
bohaterem jadalni
jest stół włoskiej
marki Flai. Swą
nowoczesną formą
idealnie wpisuje
się w charakter
przestrzeni.

ŚRWO 11/2012

Soczysta czerwień w kuchni każdego poranka dodaje
domownikom nowej porcji energii.

www.swiatrezydencji.pl
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Na samym końcu długiego korytarza znajduje się salon, ostatni element amfiladowego układu.

biała polimerowa podłoga oraz jasna tapicerka sof kontrastują ze stylistyką kuchni i jadalni nie tylko kolorem, ale też klimatem. Wnoszą
w przestrzeń wyciszenie i relaks, prezentując
się przy tym niezwykle elegancko. Charakterystycznym akcentem tej części mieszkania jest
bogactwo lustrzanych powierzchni. Lśniąca taﬂa zdobi ścianę z niszą na telewizor, a kinkiety
zainstalowano na kwadratach, wyglądających
jak maleńkie lusterka. Jedną ze ścian salonu wyłożono okładziną z płytek imitujących cegłę,
które dodatkowo pomalowano na szary kolor.
Aby złagodzić jej surowy wyraz, nieco odbiegający od stylistyki apartamentu, umieszczono
na niej poster z dynamicznym, abstrakcyjnym
rysunkiem. Ponad 20-metrowy salon jest w stanie zaoferować swoim użytkownikom nie tylko
wygodny wypoczynek, ale też relaks przed telewizorem na poziomie profesjonalnego kina

domowego. O dobre światło w tym wnętrzu zadbała włoska ﬁrma FontanaArte, z której oferty
pochodzą żyrandole i lampa stojąca.
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A kiedy już nadejdzie znużenie, to znak, że przyszedł najwyższy czas na odpoczynek. Próg sypialni stanowi naturalną granicę między pełnym gości pokojem dziennym, a przesyconym
intymnością wnętrzem. Rozsiane po suﬁcie
punkty świetlne sprawiają wrażenie iskrzących
się na czarnym niebie gwiazdek. Prywatność
podkreślają ciemne zasłony i zmysłowy kolor pościeli. Sen przychodzi w niej łatwo – wystarczy posłuchać kojącego szumu wody, która spływa po szklanej ścianie. Płynące strugi,
tworzące falującą zasłonę, to także niebanalny pomysł na odizolowanie od części oﬁcjalnej
apartamentu.
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Przeszklona ściana, po której spływają strugi
wody, oddziela korytarz od sypialni właścicieli.
Aby jeszcze bardziej wzmocnić dekoracyjny efekt,
została ona podświetlona punktowym światłem.

www.swiatrezydencji.pl
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Gabinet to ostatni przystanek w podróży po tym
niezwykłym mieszkaniu. Ulokowany nieco
na uboczu, oferuje swoim użytkownikom idealną przestrzeń do pracy. Znakomitą, bo urządzoną funkcjonalnie i designersko. Głównym
tematem wystroju tego wnętrza jest motyw
zebry. Jej ogromna głowa zdobi tapetę na jednej ze ścian, a na podłodze leży dywan imitujący pasiastą skórę. Nie brakuje też nawiązań
mniej dosłownych, choćby w postaci pasków
na przesuwanych drzwiach do garderoby, dekoru na ścianie, przy której stoi sofka z oferty
ﬁrmy Pianca, czy też zdobień na ﬁrance.

www.swiatrezydencji.pl
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Małe lampeczki w suficie na sypialnianym
niebie wyglądają niczym gwiazdki. Wystarczy
zamknąć oczy, aby w głowie pojawiły się sny.

Oszczędna w wystroju sypialnia pełna jest miłych, zmysłowych
akcentów w postaci miękkiego, tapicerowanego zagłówka łóżka czy też
jedwabnej pościeli w kolorze różu.

ŚRWO 11/2012
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Gabinet został urządzony pod znakiem „zebry”,
której paski wędrują po podłodze, ścianach
i firankach w oknach.

z rekomendacją
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Wielka zebra na ścianie przypomina domownikom, że uśmiech przydaje
się także w pokoju przeznaczonym do pracy.

www.swiatrezydencji.pl
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Umieszczone na ścianie reflektorki na ruchomych
ramionach są na tyle elastyczne, że mogą być
wykorzystane zarówno do oświetlenia całego wnętrza,
jak i wybranych jego części, np. miejsca, w którym
domownicy czytają książki.
Podobnie jak w pozostałych wnętrzach tego apartamentu, w gabinecie
nie ma zbyt wielu elementów dekoracyjnych.
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To zadziwiające, jakimi sposobami projektantce tego apartamentu udało się osiągnąć efekt
przestrzeni przytulnej i przyjaznej. Zamiast tradycyjnych, pastelowych barw mamy wyrazistą
jaskrawą kolorystykę, w której dominują czerń,
biel i drapieżna czerwień. Zamiast miękkich tkanin mamy lśniące powierzchnie luster. Zamiast
łagodnych linii – ostre kąty, kanciaste formy
i abstrakcyjne wzory. Zagadka jej sukcesu tkwi...
w umiejętnym doborze oświetlenia. To ono sprawia, że geometria traci swą dosłowność, a kontrasty zacierają się w smugach światła i szarościach cienia. 
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Umiejętnie dobrane oświetlenie to najważniejszy zabieg
architektoniczny. Buduje on klimat zarówno wnętrz otwartych dla gości,
jak i tych, z których korzystają wyłącznie mieszkańcy apartamentu.
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Stylistyka łazienki w niczym nie odbiega
od estetycznego porządku, jaki panuje
w pozostałych pomieszczeniach.

