NOWY POCZĄTEK

Życie zmienia się mniej więcej co dekadę. Poznajemy świat, chcemy od niego
jak najwięcej, a potem kolejne doświadczenia sprawiają, że odejmujemy
i doceniamy maksymę less is more”. Przebudowa tego domu po 10 latach
”
od jego zaprojektowania
pokazuje taką właśnie ścieżkę.
LATO W MIEŚCIE Na niewielkiej
powierzchni ogrodu udało się wydzielić
kilka stref: z jednej strony osobne wejścia
do pracowni i do domu, od północy
miejsce przy kuchni, gdzie można
przysiąść na poranną kawę i przede
wszystkim spory 100-metrowy
taras od słonecznego południa.
Poprzedni drewniany taras na legarach
z uwagi na osuwający się teren i w celu
połączenia wnętrza z tym, co na zewnątrz,
został zamieniony na betonową posadzkę,
taką samą jak w domu. Meble Roolf Living.
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Tekst i stylizacja Anna Gawlik Zdjęcia Hanna Długosz

A

nia i Krzysztof wybudowali dom marzeń według
własnego projektu, jednak czas zweryfikował wiele zaplanowanych przez nich rozwiązań. Zmieniła
się także ich sytuacja rodzinna, pojawiła się bowiem córeczka Mila. Dlatego po dziesięciu latach zdecydowali
się na gruntowną przebudowę. Zauważyli sporą dysproporcję w użytkowaniu niektórych części domu, a inne
okazały się wręcz zbędne. Po dogłębnej analizie potrzeb

powstał nowy projekt funkcjonalny trzykondygnacyjnego
budynku, wykonany z niezwykłym namysłem przez krakowską pracownię ANKE Design Studio. Przede wszystkim został doświetlony poziom -1, co uczyniło go w pełni
użytkowym. Tu od strony wschodniej znalazła się pracownia Ani z osobnym wejściem, a od zachodniej strefa porządkowo-gościnna. W tych przestrzeniach podstawą
była wielofunkcyjność. 
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NIEOCZYWISTA GŁĘBIA Beton i mikrocement, kojarzony z surowością,
tutaj nadaje przestrzeni miękkość i ciepło, a przy okazji pięknie przyjmuje
popołudniowe światło. Kominek z uwagi na zmianę przepisów przy okazji
przebudowy został zmieniony na gazowy. Z sentymentu do prawdziwego
ognia pozostały wysmagane wiatrem polana podarowane przez przyjaciół.
Dwa fotele – jeden nowy (Sits), drugi bardzo stary – są połączone w zestaw
za pomocą tej samej tkaniny. Lampa o orientalnej podstawie powstała
z wazonu przywiezionego przez dziadka właścicielki z Iraku w latach 60.
XX w. Stół w jadalni projektu ANKE Design Studio to archetyp domowego
ogniska – ciężki, stabilny i bardzo prosty zarówno w pomyśle, jak
i konstrukcji. Krzesła Moon marki Gazda, lampa Bocci z serii 21.
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Pokój gościnny mieścił się niegdyś dość niefortunnie na parterze, w centrum życia i był użytkowany przez kilka dni
w roku. Teraz, schowany na najniższej kondygnacji, na co
dzień jest bawialnią dziecka i pokojem fitness, a sporadycznie służy nocującym przyjaciołom czy rodzinie. Obok
znalazły się jeszcze przestronna łazienka z sauną, pralnia,
suszarnia i pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Natomiast poddasze, poprzednio użytkowane jako pracownia, przekształciło się w strefę prywatną, dostępną wyłącznie dla domowników. Tu znajdują się sypialnie i łazien160 ELLE DECO

ki. Wszystkie te zabiegi miały na celu uwolnić przestrzeń
parteru. Po przebudowie na tym poziomie znalazły się tylko trzy płynnie przenikające się pomieszczenia: salon oraz
jadalnia i kuchnia. Między nimi znajdują się wprawdzie ruchome ściany, pozwalające je oddzielić, lecz zazwyczaj
przestrzeń jest całkowicie otwarta. Stary układ zdradzają jedynie potężne belki konstrukcyjne w miejscu ścian
nośnych, pomalowane na płowy kolor, żeby nie podkreślać linii dzielenia. Znajdujący się pośrodku kominek z trójstronnym paleniskiem także bardziej integruje niż dzieli. 

REPREZENTACYJNA CZYTELNIA Królująca w salonie przepastna biblioteka dzieli
księgozbiory gospodarzy – po jednej stronie literatura, sztuka i architektura Ani, po
drugiej fantastyka i nauka Krzysztofa. Została zaprojektowana przez ANKE Design
Studio i wykonana ze stalowych prętów. Stolik kawowy to plaster suar wood poddany
częściowemu opalaniu starojapońską metodą Shou Sugi Ban (wykonanie CUSTOM
ZOLE). W holu kopia obrazu Jamesa McLaughlina Waya. Po prawej: wcześniej kuchnia
była otwarta na salon, po przebudowie została przeniesiona na ubocze. Mimo
swobodnego przejścia to pomieszczenie jednak oddzielne, z ruchomą ścianą
umożliwiającą jej domknięcie w każdej chwili.
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MIEJSCE SZCZEGÓLNEGO
KOMFORTU Piętro jest podzielone na
sypialnię właścicieli połączoną
z garderobą i otwartą łazienką oraz
pokój córeczki Mili i jej łazienkę.
Głównej sypialni charakteru dodaje
fornirowana ściana szczytowa
wykonana z paneli vintage oak
Baltimore z Quercus finest oak
collecttion. Właścicieli zachwyciły ich
surowe wykończenie i niedoskonałość.
Wejście do znajdującej się tu wcześniej
pracowni zostało zamienione na
maleńki balkon, który daje wytchnienie
w upalne dni. Do łazienki rodziców
dociera światło dzięki zastosowaniu
mlecznego szkła.

OGRÓD JAPOŃSKI Przestrzeń wokół domu zdradza słabość gospodarzy do azjatyckiej estetyki, ale też ich pragmatyzm.
Maleńki grys z okrągłymi betonowymi płytami wykonanymi na zamówienie jest odpowiedzią na spotkanie trawnika z ich
pupilem Leosiem – murawa nie przetrwała starcia z potężnym, bo ważącym ponad 65 kg molosem.

Myślenie o nowo powstającej przestrzeni było połączone
z myśleniem o materiałach. Anna Gawlik, autorka przebudowy i zarazem projektantka wnętrz, upatrywała w nich
sposób na osiągnięcie spójności i harmonii. W całej realizacji dominują beton przemysłowy na posadzkach, mikrocement na ścianach i sufitach oraz przydymiony fornir z odzysku na ścianach i meblach. To one, zastosowane w różnych proporcjach, budują każde wnętrze. Pozostałe
materiały to tylko dodatki: ukruszony marmurowy slab Grigio Imperiale, wapień jurajski w łazience na piętrze czy
dąb na schodach i stole w jadalni. Miejscami pojawiają się
też elementy lakierowane, zawsze w macie, które stanowią subtelne tło. Jadalnia została urządzona zgodnie
z marzeniem właścicieli ascetycznie do granic możliwości.
Osią jest stół do spotkań z przyjaciółmi, miejsce rodzinnych
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posiadówek przy posiłkach, rozmowach i zabawach
z małą Milą. Mimo tak ogromnej przebudowy maksymalnie wiele mebli i elementów zabudowy udało się wykorzystać powtórnie. Szafki kuchenne zostały zachowane
i rozbudowane, choć kuchnia jest przeniesiona do innej
części domu, schody były poddane cyklinowaniu, a większość mebli funkcjonujących dziś na poziomie -1 została
przerobiona. Zachowały się wszystkie meble tapicerowane, ceramika i większość armatury, sprzęt agd to także odzysk z pierwotnego projektu domu. Nie udało się osiągnąć
poziomu zero waste, niemniej przy zastosowaniu zasady
„bez szkody dla projektu” wiele przedmiotów zyskało
nowe życie. Zmianie musiała jednak ulec podłoga, ponieważ dębowe deski nie wytrzymały użytkowania przez
Leosia, ukochanego psa właścicieli. 

DZIAŁANIE NA ZMYSŁY Po prawej: prace Anny Kozłowskiej-Łuc wiszące na ścianie jadalni. Architektce zależy zawsze na
obecności sztuki. Instynktownie wprowadza ją przy tworzeniu każdej przestrzeni. Ceramiczne lalki są w swym wykończeniu tak
surowe, że wydają się szorstkie jak ściany. Jednak kolor oraz linearne przedstawienie rzeźb na ścianie wprowadza jakby
poziomą kreskę, przerywnik w monolitycznej jadalni. Po lewej: za wanną trawiona tafla szkła oddziela łazienkę od
doświetlonej garderoby, wpuszczając poranne słońce również tutaj. Wanna Riho Granada, taboret opalany SAY-OO!

Tym razem na całej powierzchni jest posadzka z betonu
przemysłowego. Ściany oraz sufit pokrywa mikrocement.
Wnętrze domu miało być z założenia skromne, możliwie
monochromatyczne i projektowane ściśle wokół funkcji.
Efekt? Mimo surowych materiałów jest w odbiorze ciepłe,
a pozbawione dekoracji pomieszczenia skupiają uwagę na rzeczach ważnych. Intryguje zebrana przez gospodarzy sztuka, w której przeplatają się zainteresowania
Ani i Krzysztofa: rzeźby Anny Kozłowskiej-Łuc i Mariusza
Dydo, ceramika Andrzeja Mędrka, stare przedmioty wy-
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grzebane w sklepach vintage na krakowskim Kazimierzu,
kopie obrazów ulubionego malarza gospodarzy. Jest też
trochę prac samej właścicielki i konie: zabawka z początku XX wieku, prawdopodobnie pochodząca z okolic Śląska, konie w pracach Jamesa McLaughlina Waya, szkicach, rzeźbach – to pasja Ani. Nie może też umknąć uwagi ogród. Mimo jego miejskiego charakteru i maleńkich
rozmiarów zagląda do domu z każdej strony. Widać w nim
wyraźnie azjatyckie zamiłowanie do oszczędnej formy,
ale też rozwiązania praktyczne. Proste. ■

