
wnętrza
nowoczesne mieszkanie

Mieszkanie zaprojektowane jak galeria – podłogi i ściany są neutralne, by na ich tle 
dobrze prezentowała się sztuka. A do tego wiele ciekawych mebli, zarówno klasyków 

designu, jak i tych specjalnie stworzonych do tego wnętrza przez architekta.  
Jak choćby regał, który wygląda jak obraz wielkiego malarza Pieta Mondriana.  

tekst AgnieszkA jAcobson-cieleckA   stylizacja bAsiA dereń-mArzec    

 zdjęcia kubA pAjewski

Życie
w obrazach
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salon 
czerwony fotel 
to „coconut chair” 
(vitra), proj.  
G. nelson, kanapa  
z firmy boconcept.  
na ścianie obraz 
włodzimierza pawlaka 
„rozmowa z mistrzem 
Gry w badmintona”. 
zasłony przy oknach 
tarasowych wiszą 
nietypowo – po 
zewnętrznej stronie

*
 typ: nowy blok  
mieszkalny
POŁOŻENIE: Warszawa
METRAŻ: 115 m²
wŁAścIcIElE: ewa,  
trenerka rozwoju  
osobistego, mieszka  
z trzyletniem synem  
Antosiem

E                          wa wie, czego chce. A jeszcze bardziej 
– czego nie lubi. z natury i zawodowo analizuje życiowe 
przypadki i wyciąga z nich wnioski (jest trenerem osobi-
stym i specjalistką od szkoleń). zarówno przestrzeń do 
mieszkania, jak i miejsce na planie miasta wybrała więc 
bardzo świadomie. wiedziała, że chce mieszkać wysoko, 
w środku miasta, mieć ładny widok i otwartą przestrzeń. 
Chciała neutralności i „bezobsługowości” budownictwa 
wielorodzinnego. wybrała luksusowy blok na obrzeżach 
ścisłego centrum. Blisko w każdą stronę: żeby do miasta 
pójść i żeby z niego uciec. 

Sam lokal też wybrała dokładnie na miarę: 115 me-
trów, 4 pokoje do małych przeróbek. zmiany w pla-
nie były kosmetyczne, lecz zasadniczo wpłynęły na ja-
kość życia. Kuchnię wydzielono z przestrzeni salonu  
– granicą jest biała szafka, która wygląda jak niska 
ścianka działowa. Korytarz łączący pokoje został trochę 
poszerzony, tak by mógł pomieścić mebel na książki i in-
ne rzeczy, których ewa nie chciała mieć w salonie. Uda-
ło się wygospodarować też garderobę, a jedna z łazienek 
została zmieniona w spiżarnię. 
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Szarości i szkło nie muszą być chłodne. 
Zestawione z czarno-białą fotografią 

tworzą przyjazny klimat
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fototapeta 
w kuchni zdjęcie 
central parku 
w nowym jorku: 
zatrzymane  
w kadrze ukochane 
miasto i odrobina 
„zieleni” w jednym. 
krzesło „lcw” (vitra), 
proj. r. i ch. eames

w ramach obrazu 
inspiracją do pojemneGo 
reGału w korytarzu  
było malarstwo pieta 
mondriana. układ półek  
nie był podyktowany 
wyłącznie wzGlędami 
estetycznymi. wszystkie  
ich funkcje zostały  
starannie zaplanowane. 

do projektowania przebudowy, a potem wystro-
ju wnętrza ewa zaprosiła architekta marcina Lenczow-
skiego z krakowskiego studia Architekci+ (www.archi-
tekciplus.pl). Jak przystało na szkoleniowca, klarownie 
przedstawiła mu swoje założenia. Po pierwsze wnętrze 
ma być neutralne niczym galeria, tak aby sztuka była  
w nim najważniejsza. to nadzwyczaj istotne, bo ewa 
sztukę zbiera, choć wzbrania się przed określeniem „ko-
lekcjonerka”. wszystko zaczęło się od jednego obrazu, 
który kupiła w wizytującej Galerii Leszka Czajki, w ra-
mach leczenia chandry. do zakupu przygotowywała się 
długo, rozmawiała z właścielem galerii, przychodziła po-
patrzeć na obraz. wreszcie podjęła decyzję i... pokochała 
malarstwo. zawsze zanim dokona zakupu, lubi obcować 
z dziełem jakiś czas, dowiedzieć się czegoś o jego twórcy, 
i – jeżeli to możliwe – odwiedzić go w pracowni. obrazy 
nie są dla niej zwykłą lokatą kapitału. 



Biała szafa pośrodku dyskretnie oddziela 
poszczególne funkcje pomieszczenia, ale nie zamyka 

przestrzeni pomiędzy kuchnią a jadalnią
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jadalnia 
na pierwszym 
planie słynne 
tekturowe krzesło 
i stół projektu 
franka Gehry’eGo. 
w kulistych 
lampach odbija się 
całe wnętrze 

zamiast 
kafelków 
nad blatem 
położono 
taflę szklaną. 
praktyczne 
i estetyczne 
rozwiązanie,  
które nie koliduje  
z kuchenną  
bielą

gorący akcent 
lodówka firmy 
smeG jest 
najważniejszym 
sprzętem w kuchni. 
na klinkierowej 
ścianie obraz 
maGdy moskwy

neutralność wnętrza, której domagała się właś-
cicielka, zapewniają tutaj: gładka podłoga z żywicy  
i brak kolorów na ścianach. w swoim poprzednim lokum 
ewa miała ich wiele i to intensywnych. w efekcie bar-
dzo trudno było zmienić jego nastrój i charakter. neu-
tralność oznacza także brak konkurencyjnych dla obra-
zów powierzchni. Żadnych wzorzystych, suto marszczo-
nych zasłon, niewiele bogatych w formie, rzeźbiarskich 
mebli. 

marcin Lenczowski docenił precyzję swojej klientki. 
w niektórych sprawach zgadzali sie od razu, w innych 
– wspólne poszukiwania trwały długo. Kiedy już zosta-
ły ustalone priorytety, ewa po prostu zaufała architek-
towi. Jego pomysłem jest na przykład antracytowy klin-
kier na części ścian w pokoju i łazience (w zamyśle ewy 
miały być betonowe). wzbogaca wizualnie wnętrze, nie 
będąc konkurencją dla obrazów. I tak międzyokien-
na płaszczyzna klinkieru jest jedną z ważniejszych po-
wierzchni ekspozycyjnych w mieszkaniu. Ale można ją 
zneutralizować, zaciągając pasiastą zasłonę –  zresztą je-
dyną w ogóle klasyczną zasłonę w tym wnętrzu (inne są 
po zewnętrznej stronie okien). 

Kolejnym zaakceptowanym od razu pomysłem mar-
cina był regał na książki inspirowany abstrakcyjnym ma-
larstwem Pieta mondriana. to był pierwszy z zaprojek-
towanych przez niego mebli. Jednak pracy przy nim by-
ło wiele, bo niełatwo jest pogodzić stronę wizualną  
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sypialnia
ważnym akcentem kolorystycznym jest 
drewniany fornir z orzecha amerykańskieGo, 
pokryto nim szafy i przesuwne drzwi.  
na ścianie obraz jana berdyszaka

w holu 
jeden ze starannie 
zaprojektowanych 
zakamarków domu. 

w klinkierowej 
ścianie szklane 

drzwi do spiżarni. 
w tle czarno-białe 

zdjęcie  
z manifestacji

wokół łóżka 
w sypialni 
dominuje  

Gama szarości  
i bieli. na ścianie 

obraz krystyny 
piotrowskiej 

z funkcjonalnością. Potem dotarły łóżko-samo-
chód dla Antosia, miłośnika wszystkiego, co jeździ, oraz  
inne sprzęty do jego pokoju. na końcu pojawiły się meb-
le do pokoju gościnnego, który na co dzień jest poko-
jem do pracy. Przynajmniej teoretycznie, bo praktycz-
nie ewa pracuje wszędzie: przy stole w jadalni, na kana-
pach, w sypialni... mieszkanie ma po prostu dobrą aurę. 
I różne widoki, które ewa wybiera zależnie od nastro-
ju, przewieszając obrazy. to łatwe, bo w mieszkaniu za-
montowany jest specjalny profesjonalny system listew 
ekspozycyjnych. 

oprócz malarstwa w mieszkaniu sporo jest desig-
nerskich mebli. nie traktuje się ich ze szczególną uwa-
gą. Po prostu są ładne i użytkowe. nie były kupowa-
ne specjalnie do tego wnętrza. tekturowy stół Fran-
ka Gehry’ego z 1972 roku czy biurowe obrotowe krze-
sło zaprojektowane przez eamsów przyjechały do tego 
mieszkania kupione zawczasu. ewa wiedziała, że chce  
z nimi żyć. Inne, jak czerwona lodówka Smeg, były bez-
dyskusyjnym założeniem projektowym. 

mieszkanie jest ukończone, lecz wciąż się zmienia 
dzięki kolekcjonerskiej pasji właścicielki. ona nato-
miast jest niezmiennie zadowolona ze swojego nowego 
domu-galerii.

Informacje o firmach i projektancie na stronie ADRESY
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Biurko i regał to współczesna interpretacja stylowych mebli.  
Połączenie prostoty i finezji

plan mieszkania

gabinet 
oryGinalne 

w formie 
reGał i biurko 

zaprojektował 
marcin lenczowski. 

jeGo autorstwa 
jest też obraz. 
krzesło z vitry 

projektu r. i ch. 
eamsów

łazienka
hall

sypialnia
salon

pokój
syna
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