wnętrza

awangardowy apartament „trio”

Obiekt
latający

*

typ: apartament pokazowy
POŁOŻENIE: Warszawa,
budynek TRIO, ul. Stawki 2
Metraż: 117 m2
projekt: Decorum Architekci
inwestor: Eco Classic,
www.trio-apartamenty.pl

A może futurystyczna łódź? Dzięki odwadze jednego
z polskich deweloperów, wyobraźni architektów oraz
współpracy z doskonałymi wykonawcami powstał
w Warszawie apartament na wskroś nowoczesny.
Pełen nowatorskich rozwiązań. I niespodzianek.
tekst monika winiewicz

stylizacja anna tyślerowicz

zdjęcia hanna długosz

P
salon
Wyposażony meblami
ze sklepu 3f Studio
w warszawie. na pierwszym
planie Sofa „Flap”, proj.
Francesco Binfare (Edra),
fotel „Dragonfly” (Bonaldo).
pod sufitem oświetlenie
z firmy Eurolight.
za Telewizorem (Loewe)
„żywa” ściana zieleni

rzed wejściem do windy kilku robotników uwija się między
zwojami drutów, zewsząd słychać postukiwania, odgłosy wiertarek.
Aby dotrzeć do mieszkania na dwunastym piętrze budynku mieszkalnego Trio (projekt: JEMS Architekci, inwestor: Eco Classic) przy
ulicy Stawki 2 w Warszawie, muszę założyć kask. Wiadomo: budowa,
przepisy. Ale tam, na górze, jest już czysto i schludnie. Korytarz wygląda tak, jakby już za chwilę mieli tu wprowadzić się pierwsi mieszkańcy. Architekt Zbigniew Tomaszczyk wyjmuje pęk kluczy i otwiera
mi drzwi do jednego z kilku gotowych apartamentów pokazowych.
Mieszkanie jest wykończone „pod klucz” i w pełni umeblowane. Na
razie ma być wizytówką apartamentowca, a w przyszłości – własnością
jakiegoś zamożnego klienta. Tomaszczyk zaprojektował je razem
z Ireną Lipiec, z którą prowadzi pracownię Decorum Architekci.
W projektowaniu brali również udział Paweł Majewski, Krzysztof
Ziółkowski i Cecylia Szarzyńska, a całość – prace projektowe i realizację – koordynowała Agnieszka Wardakowska. Pierwsze wrażenie: jak tu biało! Od podłogi wyłożonej białym gresem, poprzez białe
zasłony w oknach, aż po biały sufit, który zaskakuje niespokojną, wielopłaszczyznową strukturą. Reprezentacyjna część apartamentu
składa się z holu wejściowego, przez który wchodzimy dalej, do otwartej przestrzeni mieszczącej salon z kuchnią i jadalnią. Na granicy stref salonu i kuchni stoi wyspa w kształcie futurystycznej łodzi.
Wszystko jest białe. Drugie wrażenie: jak dużo tu światła! Chociaż jest zmierzch, a zasłony w oknach są gęsto udrapowane. Sztuczne światło pochodzi nie tylko z lamp umieszczonych pod sufitem,
ale też sączy się z rozmaitych szczelin, spływając po ścianach i draperiach. Przybiera różne barwy i pojawia się nieoczekiwanie
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prezentacja awangardowy apartament „trio”
w postaci świetlnych rysunków liści na powierzchni ścian w holu
oraz w kuchni, na szafkach i wyspie. Efekt jest prawie magiczny.
Jak to możliwe, że te liście świecą? – Po prostu te wszystkie ściany
to zabudowa z półprzezroczystego materiału Corian®, który pozwala na zastosowanie wzorów świecących z niewidocznym źródłem
światła – wyjaśnia architekt. – Kolory podświetlenia można zmieniać. Do wyboru jest nieograniczona gama odcieni. Ale moim zdaniem
to mieszkanie najlepiej wygląda w błękicie – uśmiecha się architekt.
I opowiada, że inspiracją dla dekoracyjnego motywu liści był cień liścia
klonu za oknem, który zobaczył pewnego dnia, gdy siedział w swoim
własnym domu.

jadalnia
i kuchnia
kolory
podświetlenia
blatu roboczego
i wyspy można
dowolnie zmieniać
(Oświetlenie:
eurolight).
dookoła stołu
w jadalni krzesła
„Fjord” (moroso).
Na stole zastawa
z 3f studio

przy kawie
na stoliku
kawowym „phoenix”
(moroso) miska
na owoce „banana
bowl” (zoom)
i wiaderko (fabryka
form). w głębi
kominek firmy
planika fires
i lampa „Viola”
(Aqua Creations,
z 3f studio). białe
zasłony w oknach
uszyły firmy
tik tak i dortex.
na kanapie
książka „White”
(Fleming&Co.)
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prezentacja awangardowy apartament „trio”

jadalnia
w jadalni na okrągłym
stole „Duna” (arper),
naczynia ze sklepu
3f studio, nad
stołem żyrandol
„PH Artichoke” (louis
poulsen, z 3f studio).
w głębi widoczna
zabudowa corianu
ozdobiona świecącymi
liśćmi. za ukrytymi
w niej drzwiami
są pomieszczenia
gospodarcze oraz
sypialnia z łazienką

Zaczynam przyglądać się detalom wykończenia wnętrza. Po
pierwsze: meble. Wszystkie starannie dobrane, w większości pochodzą z warszawskiego salonu 3F Studio (tylko niektóre z niemieckiego
WohnGalerie). Same znane marki: Edra, Moroso, B&B Italia. Potem
zauważam, że Corian® jest w tym wnętrzu materiałem numer jeden.
Wykonano z niego całą zabudowę kuchni i holu oraz wyspę i okap nad
nią, tworzące razem coś w kształcie futurystycznej łodzi. To bardzo
nowatorski pomysł. A przecież Corian® firmy DuPont ma wiele zalet
i na świecie stosowany jest bardzo powszechnie, nie tylko do produkcji blatów i zlewozmywaków (patrz: s. 60). – We wnętrzach daje on wiele możliwości, ale trzeba znaleźć dobrego wykonawcę, który podejmie
się realizacji odważnego projektu. My mieliśmy szczęście. Wykonaniem wszystkich elementów z materiału Corian® w tym mieszkaniu zajęła się firma Marro Roberta Pełki. Specjalizuje się ona właśnie w tak
awangardowych koncepcjach. Razem ze specjalistami z Marro dużo
czasu poświęciliśmy eksperymentom. Wreszcie udało nam się stworzyć rzeczy, których nikt dotąd nie zrobił. Ta sama firma wykonała też
wszystkie elementy drewniane w mieszkaniu – opowiada Irena Lipiec.
Co ciekawe, wszędzie pod korianową zabudową kryje się... drewno.
Tak! Otwierając jakąkolwiek szafę czy szafkę, pod białą jak śnieg powierzchnią odkrywamy ciepłe, naturalne drewno palisandru z widocznym rysunkiem słojów. Niespodzianek i zaskakujących „zwrotów akcji”
jest w tym mieszkaniu więcej. Czekają na nas od samego wejścia.
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w holu
widok od wejścia
NA REprezentacyjną
część mieszkANIA.
po lewej: wejście do
łazienki gościnnej oraz
gabinetu. włączniki
ścienne (gira)

za drzwiami
chłodno czy
przytulnie?
jedno i drugie! za
wszystkimi białymi
panelami z corianu
kryje się drewno
palisandru
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prezentacja awangardowy apartament „trio”
Stąd wyspa kuchenna przypominająca współczesną barkę oraz
niespokojna powierzchnia sufitu. – Sufit jest wielopłaszczyznowy.
Jego lekko wybrzuszona powierzchnia była inspirowana brzuchem samolotu, a dokładniej: sterowca – opowiada architekt. – Byłem kiedyś
w muzeum sterowców i formy tych maszyn zapadły mi głęboko w pamięć. Poza tym chciałem, żeby wnętrze było radosne, jasne, przywołujące na myśl wakacje nad morzem, plażę. Stąd czysta biel sąsiadująca
z ciepłym odcieniem drewna i zielenią żywej ściany.
Sterowce, barki, żywe ściany... Aż trudno uwierzyć, że takie wnętrze mogło pojawić się w Polsce, i to jako mieszkanie pokazowe, a więc
przeznaczone dla bezimiennego klienta. – To zasługa dewelopera,
firmy Eco Classic, a konkretnie jego prezesa, Wojciecha Fabińskiego
– opowiada Tomaszczyk. – Pozwolił nam stworzyć coś wyjątkowego,
odważnego. Dał nam niemal wolną rękę. Dużo ryzykował, ale zachował się jak prawdziwy mecenas sztuki. To zjawisko niezwykle rzadkie
i cenne wśród polskich deweloperów.
W budynku Trio będzie kilkadziesiąt mieszkań wykończonych „pod
klucz”. Nikt jeszcze nie wie, kto kupi ten najbardziej awangardowy
apartament. Ale na pewno będzie szczęściarzem. Nie każdy bowiem
może mieszkać we wnętrzu, które przełamuje tak wiele schematów
i wytycza nowe standardy.
Informacje o firmach i projektantach na stronie ADRESY

sypialnia
ściany i sufit
wyłożone drewnem
palisandru. łóżko
„Slipinsleep”
(palluco) i stoliki
nocne (moroso)
pochodzą z 3f
studio. lampa
„gregg” (foscarini,
z 3f studio). fotel
„large diamond
chair” (knoll). po
prawej okno ze
szkła i żywicy,
w której zatopiono
liście (3form)
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sypialnia

plan mieszkania

łazienka

hol

łazienka

łazienka
uwagę zwracają
sanitariaty jak
z babcinej wygódki.
ceramika (Flaminia,
duravit, alape),
baterie (vola)

salon
kuchnia

W holu po prawej stronie widzimy ścianę. Ale tak naprawdę to
nie ściana, lecz zabudowa z płyt Corian®. Za ledwie widocznymi drzwiami kryją się: garderoba, pralnia, pomieszczenie techniczne, sypialnia
z łazienką. Na powierzchni tej pseudościany pojawiają się świecące
liście, bo płyty Corian® są tu półprzezroczyste, przepuszczają światło. Idźmy dalej. Jadalnia. Nad stołem olbrzymi krąg z drewna okalający lampę. Kiedy zasiadamy do stołu i patrzymy w górę, spostrzegamy,
że wewnątrz kręgu jest lustro, które daje wrażenie otwartej przestrzeni nad głowami. W salonie, w kąciku wypoczynkowym, stoi telewizor
– stoi na tle... trawnika. Tyle że rosnącego na pionowej powierzchni.
„Żywa” ściana z roślin wygląda w tym sterylnym wnętrzu jak prawdziwy cud natury. Ale największe zaskoczenie spotyka nas za ostatnimi drzwiami ukrytymi w zabudowie holu, po prawej stronie od wejścia.
Otwieramy je i wkraczamy w zupełnie nową rzeczywistość. To sypialnia i przylegająca do niej łazienka, całe wyłożone drewnem. – Oba pomieszczenia miały być z mieszkania całkowicie wydzielone, zamknięte
w drewnianym pudełku. Przytulnym i intymnym – tłumaczy Agnieszka Wardakowska. Między sypialnią a łazienką czeka nas jeszcze jedna niespodzianka: ściana wykonana ze szkła i przezroczystej żywicy,
w którą wtopiono witki brzozowe i małe listki (wykonanie: 3Form).
W apartamencie jest jeszcze jedna łazienka oraz niewielki gabinet, który może też pełnić funkcję pokoju gościnnego. Z salonu wyjść
można na mały taras, na którym zmieściło się kilka donic z wielkimi dekoracyjnymi kępami traw. Całość zajmuje 117 m2. Jak twierdzi
Tomaszczyk, koncepcja wnętrza miała odwoływać się do skojarzeń
„marynistyczno-lotniczych”. Sprowokował do tego nietypowy, trójkątny plan mieszkania, przypominający dziób płynącego, nowoczesnego
statku albo jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu latającego.
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prezentacja awangardowy apartament „trio”
żywe obrazy
na ekranie
telewizora
wyświetlane
są specjalne
filmy – zbliżenia
skrawków
natury (kwiatów,
łanów zboża,
morskich fal),
poruszających
się w znacznie
zwolnionym
tempie. Autorem
filmów jest
szkot, Alexander
Lindsay

zapytaj architekta

Zbigniew Tomaszczyk

Jak zrobić w domu

ścianę zieleni?

architekt,
współwłaściciel
pracowni decorum
architekci
współautor
projektu wnętrza
pokazanego
na stronach 48-56

Jak taka ściana działa? Jak jest skonstruowana?
Bazą jest mata z kieszeniami wypełnionymi odżywczym substratem.
W nich umieszczone są sadzonki roślin. Z tyłu jest system
nawadniający, który podaje kropelki wody. Integralną częścią
systemu jest oświetlenie, ponieważ rośliny potrzebują do fotosyntezy
światła o parametrach zbliżonych do światła dziennego. Wszystkim
steruje komputer, który na bieżąco ocenia, jak dużo światła i wody
należy dostarczyć roślinom. Dlatego zielona ściana nie wymaga
skomplikowanej obsługi. Po prostu odkurzamy i zbieramy stare
liście. Firma, która wykonała ścianę, prowadzi serwis gwarancyjny.

że raczej nikt już niczego innego tam nie wprowadzi, nie będzie czuł
potrzeby postawienia paprotki na parapecie...

Skąd pomysł na zastosowanie takiego rozwiązania w tym
apartamencie?
To bardzo bliski mi motyw, bardzo go lubię. Doskonale sprawdza się
nie tylko w domach, ale i we wnętrzach publicznych, biurowcach.
Zieleń daje wspaniały klimat, ociepla wnętrze, sprzyja relaksowi...
Ale jest też powód bardziej prozaiczny. Zielona ściana daje mi
możliwość zapanowania nad zielenią w projektowanym przez mnie
wnętrzu. Wnętrze z jedną taką ścianą jest tak nasycone zielenią,

Czy takie ściany wymagają pomieszczeń dobrze doświetlonych?
Nie, mogą istnieć nawet w piwnicach. Co ważne, powierzchnia takiej
ściany jest praktycznie nieograniczona. Świetnie wyglądają takie
ogromne zielone ściany np. w biurowcach, bankach, restauracjach.

Czy to nowy pomysł?
Nie, stosowałem go już wcześniej. Pierwszy raz o ścianie zieleni
pomyślałem dziewięć lat temu. Ale wtedy nie wiedziałem, kto mógłby
taki pomysł zrealizować. Dopiero niedawno znalazłem w Szwecji
i w Niemczech firmy ogrodnicze, które specjalizują się w tego typu
rozwiązaniach. Ścianę w budynku Trio wykonał polski przedstawiciel
szwedzkiej firmy Green Fortune.

Ile to kosztuje?
Cena zawsze zależy od powierzchni – im większa, tym mniejsza cena
za metr kwadratowy. Ale można przyjąć, że koszt to około 3000 zł/m2.

Ze Zbigniewem Tomaszczykiem rozmawiała Monika Winiewicz
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