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Białe i czarne. Duże i małe. Drewno i stal
Projektantka na bazie kontrastów buduje
nastrój i kompozycję wnętrza.
Wyposażenie: płytki podłogowe Neverland – Larix Flaviker / lampy nad stołem Sompex / oświetlenie nad kanapami Spotline Enola alu / konstrukcja schodów
stalowa, stopnie ze stalowej kraty, całość lakierowana
na kolor aluminium / stół, krzesła Duka / wypoczynek
Etap-Sofa Mateo / zegar o śr. 90 cm Almi Décor / okładzina ścienna z czarnej płyty pleksi / drewniana okładzina na ścianie – płyta meblowa foliowana w kolorze
kaszmir / stolik – projekt własny architekt: donica ze
stali patynowanej (OBI), wypełniona białymi kamykami
ogrodowymi oraz gładkie hartowane szkło

Domowe
kontrasty
Modernistyczny dom architekt Liliany Masewicz-Kowalskiej
to dogłębnie przemyślana aranżacja na bazie kontrastu,
z zastosowaniem drewna, stali, betonu i szkła, z odrobiną
gorącej czerwieni. – Chcemy mieszkać tak, jak pani – słyszy
często projektantka, gdy klient przekracza próg jej domu…
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Wygodne skórzane sofy
zachęcają do relaksu.
W tle szklana transparentna przegroda dyskretnie wyznacza
granice dziennej strefy
wypoczynkowej.
Wyposażenie: wypoczynek
Etap-Sofa Mateo / zegar śr.
90 cm Almi Décor / okładzina
ścienna z czarnej płyty pleksi
/ drewniana okładzina na
ścianie – płyta meblowa foliowana w kolorze kaszmir
/ szklany panel (ścianka) –
szkło hartowane Studioglass
(Gliwice) / drzwi szklane Studioglass (Gliwice) / czarny
wazon OBI

Zegar jako pierwszy odnalazł swe miejsce w salonie. Z racji gabarytów
jest dominantą tego
wnętrza.
Wyposażenie: zegar o śr.
90 cm Almi Décor / płytki
podłogowe Neverland – Larix
Flaviker / lampy nad stołem
Sompex / oświetlenie nad kanapami Spotline Enola alu
/ stół, krzesła Duka / wypoczynek Etap-Sofa Mateo
/ okładzina ścienna z czarnej
płyty pleksi / drewniana okładzina na ścianie – płyta meblowa foliowana w kolorze
kaszmir / stolik – projekt
własny architekt
www.dobrzemieszkaj.pl
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Pięknym detalem tego wnętrza jest mosiężny zegar. Tylko wtajemniczeni wiedzą, jak malutki mechanizm napędza tego
olbrzyma czasu.
Wyposażenie: zegar śr. 90 cm Almi Décor / okładzina ścienna z czarnej
płyty pleksi / drewniana okładzina na ścianie – płyta meblowa foliowana
w kolorze kaszmir / lampy nad stołem Sompex

www.dobrzemieszkaj.pl

a początku był zegar. Rola, którą odgrywa
we wnętrzu, została ustalona jeszcze na etapie projektu. Ogromny, mosiężny, zasłużenie zawisł na głównej ścianie w salonie. Czarne
błyszczące tło z pleksi dodatkowo eksponuje jego
dumne gabaryty. Charakter salonowi nadały mocne
kontrasty, które – jak twierdzi architekt – są dla niej
idealnym narzędziem do tworzenia kompozycji. Stąd
mnogość zestawień antagonistycznych, czy to na bazie
kolorów (sofa biała w zestawieniu z sofą czarną), czy
też kompozycji – elementów pionowych przecinanych
liniami horyzontalnymi. Poziome podziały są tu wyjątkowo częstym motywem. Wbudowane oświetlenie
ścienne w formie poziomych szklanych paneli świetlnych pojawia się na ścianach jadalni, kuchni, a za
sprawą szklanej przegrody wydzielającej salon od
strefy wejściowej, można ich odbicia zobaczyć w zupełnie nieoczekiwanym miejscu.
Takich przestrzennych zagadek jest więcej. Projektantka jest osobą praktyczną, dlatego jej patent na
utrzymanie we wnętrzu porządku to schowane wnękowe szafy. Wbudowane meble pojawiają się na ścianie w sypialni, zabudowany szafami jest korytarz czy
kuchnia, której ściany skrywają wbudowane szafki. 
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By lampy mogły wisieć
przez całą wysokość antresoli, należało przedłużyć ich kabel. Na
pożądanej wysokości
równoważą dynamiczną
kompozycję industrialnych, ażurowych schodów.
Wyposażenie: lampy nad
stołem Sompex / stół, krzesła
Duka / konstrukcja schodów
stalowa, stopnie ze stalowej
kraty, całość lakierowana na
kolor aluminium



Sąsiedztwo kuchni i jadalni zostało zestawione
na zasadzie gry przeciwieństw. Drewniana jadalnia kontra stalowa
kuchnia? Wynik może
być zaskakujący…
Wyposażenie: lampy nad
stołem Sompex / stół, krzesła
Duka / okap kuchenny wyspowy Faber / zabudowa
wyspy wykonana ze stali
(fronty i korpusy) / zabudowa
kuchenna – czarne fronty
Proform, 3D / oświetlenie
w ścianie – półka świetlna
ﬁrmy Eglo / płyta indukcyjna
Teka / blat kuchenny ze stali

Skłonność projektantki do minimum formy właśnie
w kuchni znalazła swoje najwierniejsze odbicie. Kuchenne fronty szafek, w czarnym kolorze z wysokim
połyskiem, skontrastowano z bardzo nowoczesną, metaliczną zabudową. Fronty nie mają uchwytów – otwierają się po naciśnięciu krawędzi drzwiczek. Ulubione
poziome podziały szuflad zostały powtórzone na szarej ścianie, w którą wbudowano wspomniane świetlne
pasy. Wyspa do gotowania łączy również funkcję blatu
roboczego, przy którym można zjeść lub wypić poranną kawę. W pobliżu wyspy narożne okno dzięki
swej wysokości doskonale oświetla aneks kuchenny.
Zegar nie jest jedynym „przeskalowanym” elementem tego wnętrza. Również wiszące lampy nad stołem
w jadalni „urosły” do rozmiaru XXL i przybrały głęboki, czerwony kolor. Kontrast czerwonej barwy na tle
szarości i drewna służy zaakcentowaniu ważnej funkcji, jaką w domu odgrywa drewniany stół wraz z kompletem sześciu krzeseł.
Mocne kolorystyczne akcenty pojawiają się również w łazience dla gości czy sypialni. W tej ostatniej,
ubranej w „firmowe” kolory architektki, tj. czerń, szarość i kolor czerwony, jedna ze ścian została wyłożona
czarną tapetą z wytłoczonym motywem roślinnym.
Reszta ścian jest szara, a w ramach elementu zaskoczenia wykładzinę, którą wyłożono i obito korpus łóżka
dobrano beżową. Sypialnia jest bowiem miejscem,
w którym klimat miał być najcieplejszy.
Ulubione kolory projektantki przeplatają się
w aranżacji całego domu. Szarość i czerń zostaje ocieplona starannie dozowaną czerwienią. Niebagatelną
rolę odegrały tu płyty MDF w pięknym kolorze kaszmir, którymi pani Liliana wykańcza wybrane płaszczyzny ścienne. Do takich wykończeń stosuje również wielkie lustra. Wielkie zwierciadło dubluje
w swym odbiciu stalowe, industrialne schody. Lustra
dominują też w łazienkach, gdzie tworzą efekty zwielokrotnionych przestrzeni.
AUTORKA PROJEKTU: ARCH. LILIANA MASEWICZ-KOWALSKA, EVEREST DESIGN
TEKST I STYLIZACJA: AGATA JODCZYK
FOT. BARTOSZ JAROSZ

więcej wnętrz:
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Ulubione barwy projektantki pojawiają się też
w łazience z prysznicem.
W głębi, za matowym,
przesuwnym szklanym
panelem znajduje się
funkcjonalna, podręczna
garderoba.
Wyposażenie: czerwone
płytki podłogowe Impronta
/ baterie, umywalka, bidet,
sedes Ideal Standard Moments / plafon Eglo Siracusa
/ panel prysznicowy Novellini
/ kabina prysznicowa Studioglass (Gliwice)

Mit, że ciemna łazienka
optycznie zmniejsza
przestrzeń, można
śmiało uznać za obalony. Ta łazienka jest
tego doskonałym przykładem.
Wyposażenie: czerwone
płytki podłogowe Impronta
/ baterie, umywalka, bidet,
sedes Ideal Standard Moments

Duet czerwonych lamp
miał za zadanie ocieplić
to wnętrze. – To połączenie ognia z zimnem –
wyjaśnia obrazowo projektantka.
Wyposażenie: okap kuchenny wyspowy Faber / zabudowa wyspy wykonana ze
stali (fronty, korpusy) / zabudowa kuchenna – czarne
fronty Proform, 3D / oświetlenie w ścianie – półka
świetlna ﬁrmy Eglo / płyta indukcyjna Teka / blat kuchenny ze stali / lampy nad
stołem Sompex / stół, krzesła
Duka / konstrukcja schodów
stalowa, stopnie ze stalowej
kraty, całość lakierowana na
kolor aluminium
www.dobrzemieszkaj.pl

Pani Liliana umiejętnie
miksuje i zestawia różne
elementy. W sypialni są
to faktury i kolory: czerń
buduarowej tapety, płyta
meblowa w kolorze
drewna, surowy beton
czy szara pluszowa wykładzina.
Wyposażenie: tapeta Impala
/ garderoba z płyty meblowej
foliowanej w kolorze kaszmir
( wyk. Świat Kuchni, Galeria
Everest Design) / stolik nocny
IKEA / donica kwiatowa:
proj. i wykonanie Joanna Lewandowska, ceramiczka
z Opola (Galeria Everest Design) / żaluzje aluminiowe
(szer. piór 5 cm) Novator
(Opole) / kinkiety Spotline
Dice / łóżko – projekt własny,
podest z płyty OSB, wyłożony
po bokach wykładziną dywanową / wykładzina antyalergiczna Vorwerk
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Lustra tworzą w łazience efekt zwielokrotnionych przestrzeni.
Wyposażenie: płytki Neverland-Larix Flaviker / kinkiet nad umywalką – półka świetlna Eglo Siracusa
/ umywalka Duravit Vero / bateria umywalkowa Bugnatese / zabudowa pod umywalką – blat z płyty
meblowej foliowanej w kolorze kaszmir (Świat
Kuchni, Galeria Everest Design)

Projektantka szuka niestandardowych rozwiązań, często trudnych technicznie. Tutaj
wanna do połowy swojej wysokości została
„zatopiona” w podłodze.
Wyposażenie: wanna Duravit Starck / bateria wannowa Bugnatese / miska sedesowa Roca Element
/ system podtynkowy + przycisk spłukujący Viega
/ płytki Neverland-Larix Flaviker / wazon Duka

Łazienka z wanną w czerni i złamanej bieli. Chłód kolorystyczny doskonale równoważą materiały imitujące drewno.
Wyposażenie: płytki Neverland-Larix / kinkiet nad umywalką – półka
świetlna Eglo Siracusa / umywalka Duravit Vero / bateria umywalkowa
Bugnatese / zabudowa pod umywalką – blat z płyty meblowej foliowanej
w kolorze kaszmir (Świat Kuchni, Galeria Everest Design) / wazon Duka
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