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Orient Express
Po ciàg le gen da, nie gdyÊ łà czà cy Wschód z Za cho dem, po ko ny wał tra s´
z Pa ry ̋ a do Kon stan ty no po la. Po dró ̋ o wa nie nim za wsze by ło wy da rze niem
i Êwiad czy ło o wy jàt ko wym pre sti ̋ u pa sa ̋ e rów. Uoso bie nie luk su su i kom -
for tu po wra ca dziÊ w zu peł nie no wym wcie le niu...

Seans pod
„skosami”
Ró˝ni ludzie majà ró˝ne zainteresowania. Jedni zbierajà
modele lub znaczki pocztowe. Inni uwielbiajà filmy. A naj-
lepszym miejscem do relaksu przed ekranem jest, jak wia-
domo, zacisze własnego domu. W myÊl tej zasady powsta-
ło oryginalne kino domowe. Kino „pod skosem”.
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przymiarka stylu

Oryginalny ˝yrandol, o jeszcze
bardziej oryginalnej nazwie
„Czarna Wdowa”, wyznacza
i podkreÊla panujàcy we wn´-
trzu styl glamour. Dominuje tutaj
czerƒ. W tym kolorze sà mi´dzy
innymi eleganckie sofy (Aris),
czy nó˝ki szklanego stolika
(Habitat). W nieosłoni´te, bejco-
wane belki stropowe, wmonto-
wano lampy jarzeniowe, które
ostrym Êwiatłem rozjaÊniajà nie-
co wn´trze.
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przymiarka stylu

D
om z takim nietypowym „kinem”

nale˝y do młodego mał˝eƒstwa,

ich trzyletniej córeczki Weroniki i psa

Muskata. DoroÊli właÊciciele domu sà

energicznymi, zakochanymi w podró-

˝ach ludêmi. Jednak dalekie wyprawy

to tylko dodatek do ich prawdziwej

pasji: filmów. Oboje nie wyobra˝ajà

sobie ˝ycia „bez ekranu”. Stàd  wzi´ło

si´ jedno z głównych wymagaƒ, jakie

postawiono architektowi – we wn´trzu

musiał znaleêç si´ du˝y ekran i projek-

tor do odtwarzania filmów. Taka „sala

kinowa” powstała właÊnie na podda-

szu. Samo pomieszczenie nie było

wczeÊniej wykoƒczone. Nie znajdowało

si´ tutaj nic, oprócz du˝ej iloÊci wełny

drzewnej i tysiàca owadów. – MieliÊmy

niemały problem z ich przegonieniem –

Êmieje si´ architekt, Maciej Bołtruczyk.

– Na szcz´Êcie wspólnymi siłami udało

nam si´ oczyÊciç poddasze z niepro-

szonych lokatorów.

Po wygranej walce z „˝ywiołem”

zacz´ła si´ intensywna praca nad

aran˝acjà wn´trza. Miało ono byç

przede wszystkim eleganckie i, oczywi-

Êcie, wygodne. „Negocjacje” mi´dzy

architektem a właÊcicielami zakoƒczo-

ne zostały (bardzo trafnym zresztà)

wyborem stylu – poddasze urzàdzono

„a’la glamour”. Odzwierciedla on umi-

łowanie pi´kna i elegancji, które cha-

D Cz´Êç sypialniana od strefy dziennej
jest symbolicznie oddzielona sznurkowà
firanà. Za przesłonà „prym wiedzie”
obszerne ło˝e mał˝eƒskie w stylu gla -
mour (IKEA). Natomiast za a˝urowanà
Êciankà z pleksi (w gł´bi) została zaaran-
˝owana garderoba. Na powierzchni
z pleksi umieszczono naklejk´ z folii mro-
˝onej z ciemnym motywem roÊlinnym.
Pod oknem, za łó˝kiem, powstała (obu-
dowana drewnem) wàska półeczka.
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Âcianka-półka, na której ustawio-
ny został sprz´t RTV to komin.
W wersji oryginalnej miał on bar-
w´ „ceglanà”. Z uwagi na kolory-
styk´ wn´trza został pomalowany
na biało. Półokràgłe okno wyko-
nano z „nieprzejrzystego” szkła.
Niemal do połowy przysłania je
ogromny ekran. Obok niego
zamontowano klimatyzacj´ chło-
dzàco-grzewczà (LG). Nie psuje
ona efektu „sali kinowej”, ponie-
wa˝ do złudzenia przypomina pła-
skoekranowy telewizor.
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przymiarka stylu

S Obok „kominkowej komody” wybudowano
półki na pokaênà płytotek´ właÊcicieli i ksià˝ki.
Na skoÊnej Êcianie powstała podÊwietlona
ruchomymi (zamontowanymi na szynie) reflek-
torkami galeria zdj´ç. Reflektorki stwarzajà kli-
mat prawdziwej sali kinowej – wyglàdajà bardzo
profesjonalnie.

rakteryzuje gospodarzy. Na poddaszu znajduje si´ sypialnia, łazienka i cz´Êç dzienna – orygi-

nalna i wygodna „sala kinowa”. Ciemne kanapy sà obszerne, wi´c bez problemu zmieÊci si´

na nich cała rodzina „kinomaniaków”. Cała, bo mała Weronika równie˝ uwielbia filmy. Jej gust,

co jest jak najbardziej zrozumiałe, ró˝ni si´ nieco od upodobaƒ dorosłych. W przeciwieƒstwie

do mamy nie przepada za filmami posiadajàcymi tak zwane drugie dno. Do serca nie przypa-

dła jej równie˝ tatusiowa tematyka – kino sensacji i perypetii mafijnych. Dziewczynka zakocha-

na jest w „Kubusiu Puchatku” (jej ulubiony bohater to Tygrysek) i w bajkach Disney’a.

Dziewczynka lubi tak˝e oglàdaç utrwalone na taÊmie filmowej zabawne zdarzenia z ˝ycia

rodziny i fragmenty spotkaƒ rodzinnych, bowiem właÊciciele nie tylko fascynujà si´ kinem, ale

sami równie˝ nagrywajà filmy.

Ale nie tylko kino jest wielkà pasjà tych ludzi. Bardzo du˝o podró˝ujà. Nie sà to jednak

wypady do wygodnych hoteli z „pełnà obsługà”. Ich wyjazdy to prawdziwe eskapady – ryzy-

kowne i wymagajàce du˝ego wysiłku fizycznego. WłaÊnie ze wzgl´du na ryzyko nie zabierajà

ze sobà kamery. Za to stałym elementem ich ekwipunku jest aparat fotograficzny. Pamiàtkowe

zdj´cia, z nieraz bardzo dalekich wyjazdów, trafiajà na specjalnà Êciank´ ekspozycyjnà,
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Urok sta rych uli czek. W przed po ko ju,
Êcia n´ i drzwi wej Êcio we po kry wa
ogrom na fo to ta pe ta. Sta le współ pra cu -
jà ca z pro jek tan ta mi ar tyst ka Mo ni ka
Bro ni kow ska -Ma ma miya, wy ko na ne
przez wła Êci ciel k´ pod czas po by tu
na Kre cie zdj´ cie, po wi´k szy ła
do ogrom nych roz mia rów. Ory gi nal -
na de ko ra cja otwie ra no wà per spek ty -
w´, do da jàc miej scu gł´ bi i cha rak te ru. 
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przymiarka stylu

D Elementem o˝ywiajàcym wn´trze
i nawiàzujàcym do wystroju łazienki, która
mieÊci si´ za drzwiami z mlecznego szkła,
jest czerwone, obrotowe krzesło (IKEA).
Ulokowana pod białà Êcianà z cegły szaf-
ka, swojà „drewnianà” barwà nawiàzuje do
belek stropowych i parkietu. Zawieszone
nad nià lustro w ozdobnej ramie (IKEA)
z góry oÊwietla kinkiet (Chors). To dodat-
kowe oÊwietlenie wydobywa nierównoÊci
cegieł i daje fantastyczny efekt gry Êwiatła
na ich załamaniach.

S Do stylu glamour nawiàzuje ozdobna
por´cz przy schodach. Âmiałe połàczenie
szaroÊci szachownicy i czerwonej, wzorzy-
stej tapety (Rasch) na Êcianach klatki
schodowej dało zaskakujàcy efekt. Tapeta
ma dodatkowy plus – jest gruba i zmywal-
na. Schody oÊwietla kulisty ˝yrandol
z chromowanego szkła (Habitat) oraz kin-
kiet. Zapalone w łazience Êwiatło dociera
tak˝e tutaj, tworzàc fantastyczny efekt
optyczny.
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zaaran˝owanà na poddaszu. To bardzo efektowna ozdoba wn´trza. Foto -

grafie od góry podÊwietlajà  zamontowane na szynie, ruchome reflektorki.

Bardzo praktyczny pomysł, który sprawdza si´ tak˝e przy okazji seansów

filmowych. Odpowiednio dawkowane Êwiatło pozwala stworzyç niepowta-

rzalnà atmosfer´. W zale˝noÊci od repertuaru mo˝e byç ona tajemnicza,

romantyczna lub nieco przera˝ajàca... niezb´dna na przykład podczas

oglàdania horrorów.

AUTOR PROJEKTU: ARCH. MACIEJ BOŁTRUCZYK

FOT: MONIKA FILIPIUK

TEKST: MARZENA NOWICKA 

KABIN¢ PRYSZNICOWÑ, od strony drzwi

wejÊciowych maskuje Êcianka z wbudowanà

wysokà szafkà. Od Êrodka kabina wyło˝ona

jest białymi płytkami (Bisazza).

A Lustro w białej ramie powi´ksza
optycznie łazienk´, a dzi´ki jego du˝ym
rozmiarom mo˝na w nim przejrzeç si´
w całoÊci. Czerwona barwa Êciany ociepla
pomieszczenie.

A W ciemnà, bambusowà Êciank´ za
du˝à, postumentowà umywalkà (Laufen)
wbudowano czerwonà półk´ na podr´cz-
ne kosmetyki. Jest ona podÊwietlona nie-
wielkimi lampkami. Nad nià zamontowane
zostało przesuwane lustro, za którym
ukryła si´ wygodna szafka na łazienkowe
akcesoria. Na belkach stropowych poło-
˝ono, podÊwietlonà lampami jarzeniowy-
mi, mlecznà pleksi.

wi´cej wn´trz:
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