APA RTA M ENT DL A DWOJGA

kreacja
księżycowa
Gdynia

zdjęcia MARIUSZ BYKOWSKI
stylizacja ELIZA MROZIŃSKA
tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

Mieszkanie Joli i Cezarego – nie tylko
skrojone, ale i uszyte na miarę. Nawet puf
jest zrobiony na zamówienie. Kolekcję haute
couture obejrzymy... w łazience. Sypialnia
zaskoczy obecnością ciał niebieskich.
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Od lamp „Bloom”, czyli twórczej
wariacji na temat okręgu,
wyszedł pomysł na całe wnętrze

NOWOCZESNY POWRÓT
DO PRZESZŁOŚCI

– Lubię vintage, wzornictwo lat 50. XX w. Jego
styl starałam się przemycić w projektowanych
szafkach, zwłaszcza w meblu na sprzęt
audio-wideo – opowiada projektantka Joanna
Kiryłowicz. Szezlong i kanapę także wykonano
na zamówienie według jej koncepcji. Stojąca
przy kanapie lampa z designerskiej kolekcji
„Stockholm” IKEA – daje skupione światło,
więc wygodnie się przy niej czyta. Nad meblem
tryptyk fotograficzny Tomasza Rykaczewskiego.
Na podłodze dywan marki Gan
(proj. Gandia Blasco)
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BLACK & WHITE

Biały na sól, czarny na pieprz – ceramiczne pojemniki
„Bottle Grinder Set carbon & ash” (proj. Norm) – w 100%
skandynawski design. Jola dobrała praktyczne,
ale i designerskie akcesoria, które dobrze komponują się
z drewnianą okładziną

ARCHITEKTURA
HOLU

Drewniane domki
w przedpokoju
to metażart. Stoją
na konsolce (blat
z drewna, noga stalowa)
zaprojektowanej przez
Joannę. Nad nimi zegar
„Little Big Time Mini”
firmy Karlsson

G
WYSPA NIE TYLKO
KUCHENNA

Cezary lubi przy niej pracować.
Okazuje się, że hokery marki
Hay (proj. Hee Welling)
sprawdzają się nie tylko w roli
stołków barowych. Przy stole
klasyk wzornictwa – fotel „DAW”
Ray i Charlesa Eamesów.
AGD w większości autorstwa
francuskiego designera Ora Ïto.
Na podłodze – dąb szarzony
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dynia to miasto, które bardzo
intensywnie się rozwija.
Z okien 80-metrowego
apartamentu Joli i Cezarego
roztacza się widok na jedną
z najnowszych inwestycji miasta
– największy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny, przykład architektury jutra.
W oddali rysuje się pejzaż Orłowa, zielenią
się pagórki, z boku rozciąga się park,
dostrzec można koronę stadionu. Cezary,
biznesmen, specjalista w dziedzinie human
resources i zagorzały miłośnik piłki nożnej,
najlepiej odpoczywa, gdy wieczorem
ze stojącego przy ogromnym przeszkleniu
szezlonga lub fotela patrzy na oświetlony
stadion. Zarządza agencją pracy i nawet
w domu rzadko rozstaje się z komputerem.
Jako menedżer sam dysponuje swoim

czasem i cóż... większość spędza jednak,
pracując, bo jak mówi, po prostu to lubi.
Jola, z zawodu farmaceutka, w wolnych
chwilach dla przyjemności gotuje.
Projektantka wnętrza Joanna Kiryłowicz
wspomina z rozrzewnieniem jej włoskie
przysmaki (specialite de la maison: pasta
z krewetkami) i polędwiczki w zielonym
pieprzu. – Zwykle, gdy ja siedzę przy barze
z laptopem, Jola coś pichci, tylko dla nas albo
także dla gości – zdradza nam właściciel.
– Przynajmniej raz w tygodniu ktoś do nas
wpada, przyjeżdżają znajomi z całej Polski;
sami też bardzo lubimy podróżować, to nas
inspiruje – opowiada właściciel.

MORZE W ZASIĘGU

Jola i Cezary wybrali to mieszkanie przede
wszystkim z powodu świetnej lokalizacji:

blisko SKM-ka, autobusy i trolejbusy;
samochodem jedzie się stąd sześć, siedem
minut do centrum Gdyni, tyle samo
do Sopotu, a spacer nad morze zajmuje
zaledwie dziesięć.

PRACA DLA ARTYSTY

Właściciel i Joanna Kiryłowicz z sopockiej
pracowni Sikorska & Kiryłowicz Architekci
najpierw poznali się biznesowo. Zadziałał
marketing szeptany. Cezary popytał
wśród znajomych, w końcu zorganizował
casting, do którego zaprosił pięć
osób. Wygrała Joanna. – Zależało
mi na zatrudnieniu kogoś nietuzinkowego,
kto nie będzie pracował szablonowo
– mówi Cezary. – Pierwsze wrażenie
zdecydowało o współpracy.
Joanna jest pozytywnie zakręcona.
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TECHNO

Blat stolika oświetla
oprawa „Mega
Bulb” marki
&tradition (kupiona
w Mesmetric),
z kloszem z ręcznie
dmuchanego szkła.
Tu w nietypowej
roli – lampki
nocnej. Wydobywa
architektoniczne
formy drewnianych
dodatków
z BoConcept

Od razu mieliśmy dobry kontakt i świetnie
nam się rozmawiało. Nie miała wówczas
strony internetowej, co powinno było
zmniejszyć jej szanse. – Złożyłem
to na karb artystycznej duszy – mówi
właściciel. – Joanna jest osobą z mojego
środowiska. Mamy wspólnych znajomych,
wiedziałem, że poświęci mi dużo czasu.
– Ja lubiłam, jak Cezary robił mi tabelki
w Excelu – wchodzi mu w słowo Joanna.
– To była analiza finansowa – wtrąca
z uśmiechem inwestor.

POKÓJ WIELOFUNKCYJNY

Przestronna, pojemna garderoba, miejsce do pracy
ze sprzętem komputerowym (w jednej z szafek ukryta jest
drukarka) i składzik na rzeczy nieużywane na co dzień,
jak choćby składane krzesła. W przyszłości być może
będzie tu dziecięca sypialnia. Nie tylko zabudowa,
ale i puf są zrobione na zamówienie. Biała lampa – Philips

EFEKT WOW

– Gdy rozmawialiśmy o projekcie,
wyobrażaliśmy sobie, że właściciele
oprowadzają po swoim domu gości
i najczęstszym komentarzem jest
głośne WOW! Zwłaszcza gdy wycieczka
zwiedzających dociera do sypialni
i sąsiadującego z nią pokoju kąpielowego
– opowiada projektantka. – Te dwa wnętrza
były dla nich priorytetowe. Dziś Cezary
mówi o sypialni i łazience ciepło, że to ich
enklawa prywatności. Łazienka, o której
wchodzi się z dwóch stron, z holu i wprost
z sypialni, jest spektakularna: zamknięta
w szklanym kubiku, z czarną wanną
i kabiną prysznicową wyłożoną otoczakami.

POD BALDACHIMEM

DUŃSKI
DESIGN

Skandynawskie
wzornictwo
dobrze czuje się
w tym wnętrzu.
Przedmioty
z jasnego
drewna (zegar
z serii „Smart”
BoConcept)
świetnie komponują
się z szarością,
która dominuje
w wystroju sypialni
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Kuchnia też zaskakuje. Pomysł
na oddzielenie jej od salonu wyszedł
od... słupa konstrukcyjnego. Jasny dębowy
fornir, który go pokrywa, powtarza się
w zabudowie kuchennej oraz na ściennych
i sufitowych okładzinach. Wykończony
naturalną okleiną fragment, wyznaczający
przestrzeń kuchenno-jadalnianą, budzi
skojarzenia z baldachimem. Skrywają się
pod nim: rozkładany stół na sześć osób
i mobilna wyspa, służąca również
jako barek.

INDYWIDUALNY PLAN

W całym mieszkaniu na palcach jednej
ręki można policzyć meble, których
nie zaprojektowała Joanna. Niemal
wszystkie zostały zrobione na zamówienie.
Monochromatyczne barwy: biele, szarości,
Joanna wzięła z ulubionej palety właścicieli.
W otoczeniu autorskich mebli, stworzonych
specjalnie dla nich i przyjaznych kolorów
właściciele zamierzają spędzić najbliższe
kilka lat. Tak sobie zaplanowali.
A Joanna? Ma już stronę internetową.
Cezary ją zmobilizował. 5
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SYPIALNIA
POD KSIĘŻYCEM

Ciało niebieskie wyobraża
podświetlona półkula schowana
we wnęce nad wezgłowiem
łóżka (tło dla niej stanowi
betonowa struktura).
Tapicerowany mebel powstał
według projektu Joanny,
dziergany puf pochodzi
z Pufadesign.pl.
Przeszkloną ściankę,
oddzielająca sypialnię
od głównej łazienki, można
zasłonić białą kotarą. Do wanny
jest tylko krok, do prysznica
dwa kolejne. Na łóżku Cezary
– zatopiony w lekturze „Harvard
Business Review”
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SZTUKA W KĄPIELI

W mieszkaniu skrojonym na miarę to łazienka
jest najszykowniejszą kreacją. Nawet wanna
wykonana została według indywidualnego projektu,
tym razem nie Joanny, lecz jej wspólniczki,
architektki Marty Sikorskiej (w ofercie firmy Royal
Home). Wiązka żarówek nad nią to lampa zrobiona
z gotowych elementów marki Kolorowe Kable.
Baterie Kohlman, deszczownia Tress

W BLASKU
SATELITY

Lustro w księżycowej
poświacie to satelita
ciała niebieskiego
w sypialni. Świetlisty
krąg odbija się
też w czarnej
płyszczyźnie kabiny
prysznicowej.
Dodatkowym
źródłem światła jest
kinkiet firmy Fabbian.
Na szafce zrobionej
przez stolarza
umywalka Roca;
bateria Kohlman.
Na podłodze żywica
epoksydowa
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Wszystkie
odcienie
szarości:
rozbielona,
gołębia,
grafitowa,
i w barwie
betonu
KAMIEŃ LUBI DREWNO

Konglomerat, z którego zrobiona
jest wanna, to kruszywo kamienne
pochodzenia wulkanicznego, spojone
specjalną żywicą. Stołek „Flint Stone
Wood” przybył tu ze sklepu 9design

GOŚCINNA

Zawsze Wierny

INFO O ARCHITEKTACH na str. 174

Łazienka dla gości powtarza
księżycowe wątki z głównego
pokoju kąpielowego: czerń, lustro,
sferyczne klosze żyrandola
i beton na ścianach
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Architekt ma słabość do projektów
firmy Jonathan Adler. Salon mógłby
z powodzeniem stanowić showroom
producenta luksusowych mebli i
akcesoriów: fotel „Haines” (na cześć

kto za tym stoi
JOANNA KIRYŁOWICZ
pracownia SIKORSKA
& KIRYŁOWICZ Architekci

Obie ze wspólniczką mamy przenikliwy wzrok, niezłe pomysły,
potrafimy uważnie słuchać, ale też zdecydowanie negocjować.
Staramy się zapanować nad chaosem przestrzennym, wprowadzać
domowy ład w egzystencję naszych klientów i czynić ją wygodną.
Lubimy architektoniczne wyzwania i trudne przestrzenie – zmieniamy
je w klarowne i przyjazne.

więcej na
dobrewnetrze.pl
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