Salon to kwintesencja angielskiego smaku.
Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy,
ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat
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FASCYNACJE
tekst i stylizacja Eva Milczarek, zdjęcia Radek Wojnar,
projekt Maciej Bołtruczyk, pracownia Projekt MB
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Jadalnia ze wszystkich stron otoczona
jest dużymi oknami, co zapewnia biesiadującym piękne widoki

o należy zrobić, aby mieć swój własny, wymarzony dom? trzeba najpierw na niego zarobić. W londynie studenci Kasia i Maciek spędzili rok. Maciek
znalazł wtedy zatrudnienie w myjni samochodowej,
Kasia sprzątała domy w Richmond – pięknej, luksusowej
dzielnicy południowego londynu. ot, typowy żywot naszych
rodaków emigrujących na Wyspy. Wspaniałe rezydencje zamożnych Brytyjczyków zrobiły na Kasi ogromne wrażenie. szczególnie podobały jej się te, do których przylegały zadbane ogrody. – ogromna, stara
willa arystokratycznej rodziny, wysokie mieszkanie pary artystów, przytulne mieszkanko pani pracującej dla magazynu wnętrzarskiego
– wspomina Kasia. – te wnętrza mnie zachwycały. do tego wszędzie mili, kulturalni ludzie.
Po powrocie do Polski za uzbierane pieniądze kupili pierwsze mieszkanie. ale zawsze wiedzieli, że kiedyś postawią dom. udało się to dopiero kilka lat później, gdy prowadzona przez nich firma zaczęła przynosić zyski. urzeczeni tradycyjnymi, brytyjskimi wnętrzami, oczywiście postanowili wybudować go zgodnie z głównymi zasadami angielskiego stylu.
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Widok z jadalni na salon.
Tak jak w typowym angielskim domu
ściany stały się tłem dla rodzinnych fotografii

CIEPŁO I ELEGANCKO
W realizacji zamysłu pomógł im Maciej Bołtruczyk, właściciel pracowni
wnętrzarskiej Projekt MB. Kasia i Maciek od razu zarzucili go czasopismami wnętrzarskimi, które przywieźli z anglii. Wspólnie zastanawiali się,
jak powinien wyglądać ich dom, które elementy w projekcie wybrać,
a które odrzucić. choć właścicielom bliska była estetyka angielska z jej
wykwintnością i wysmakowaniem, bali się przeładowania pomieszczeń
różnorodnymi bibelotami, co jest charakterystyczne dla stylu Wyspiarzy.
architekt podjął się więc stworzenia koncepcji czerpiącej z najlepszych
cech tradycji brytyjskiej – nadania wnętrzom przytulności, ciepła i elegancji. jednocześnie zachował umiar w doborze wyposażenia. W rezultacie rodzinna siedziba Kasi, Maćka oraz ich dzieci: zuzi, Bartka i antosia (a także kotek – nadii i Poli) to lekkie, pełne słońca miejsce, w którym
świetnie się mieszka.

W DUCHU INSPIRACJI
najważniejsza w tym domu jest kuchnia. tu koncentruje się życie rodzinne. tak jak w typowym brytyjskim domu, jest ona jasna, nieco rustykalna, z dominującym stylowym okapem.
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Jasne ściany i meble kuchenne powiększają przestrzeń.
Okna umieszczone dookoła strefy dziennej wprowadzają
przyrodę do wnętrza. Dzięki przesuwanym witrażowym drzwiom
w każdej chwili można odgrodzić kuchnię od jadalni
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REKLAMA
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Sporych rozmiarów łóżko z baldachimem
nadaje sypialni charakter królewskiej alkowy
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Ścianę w kuchni zdobią plakaty
reklamowe z lat 5. XX wieku
Efektowną obudowę baru wykonano ze szkła witrażowego
– ten sam wzór powtarza się na przesuwnych drzwiach

liczba szafek została dokładnie zaplanowana przez Kasię, która
policzyła nawet, ile garnków i talerzy może się w każdej pomieścić.
Właściciele lubią gotować i urządzać przyjęcia, jednak przygotowując smakowite potrawy nie chcieli tracić kontaktu z dziećmi czy odwiedzającymi ich przyjaciółmi. stąd wziął się pomysł, żeby kuchnia
była otwarta. jeśli jednak jest taka potrzeba, w każdej chwili – dzięki przesuwnym ścianom parawanowym ze szkła witrażowego
– można ją odseparować.
do salonu architekt wybrał tapetę w delikatny pasiasty wzór – to
kolejna inspiracja znad tamizy. także ciężkie kanapy w stylu retro,
ozdobne kinkiety i lampy oraz zdjęcia oprawione w pozłacane ramki przypominają o angielskich upodobaniach Kasi i Maćka.
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Mała łazienka gościnna na parterze utrzymana
jest raczej w stylu prowansalskim. Brytyjski
akcent to delikatna tapeta i boazeria do
wysokości metra
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Nowocześnie wyposażona sala
projekcyjna i bar. Po co wychodzić z domu?
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W sali projekcyjnej znajdzie się również miejsce dla miłośników
atmosfery starego kina i dawnych hollywoodzkich gwiazd
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na parterze mieści się jeszcze mała, gościnna łazienka, którą Maciej
Bołtruczyk postanowił zaprojektować, jak sam mówi, nieco bardziej
„cukierkowo”. z kolei łazienka znajdująca się na piętrze, połączona
z sypialnią małżonków, została wyposażona w elegancką wannę
na lwich łapach. o takiej właśnie gospodarze marzyli.
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W piwnicy kryje się pomieszczenie, które powstało w wyniku innej fascynacji. to sala projekcyjna z prawdziwego zdarzenia, zaopatrzona
w profesjonalny sprzęt do odtwarzania filmów – spełnienie pragnień Maćka. architekt zaprojektował ją z dużym znawstwem, dzięki
czemu udało się wytłumić dźwięki spoza sali i uniknąć efektu pogłosu. Rodzice mogą więc wieczorem bez przeszkód oglądać ulubione
filmy, nie budząc swych pociech smacznie śpiących w pokojach
na górze.

Interesujące efekty wizualne dało zamontowanie
kilku luster w łazience gospodarzy
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