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Naturalny minimalizm

Pierwsze wspólne lokum dwojga młodych ludzi. Nieduże, ok 55 m², w nowym apartamentowcu
na warszawskim Mokotowie. Od początku decyzje dotyczące urządzenia podejmowali wspólnie,
co nie znaczy jednomyślnie. Razem zdecydowali o wyborze pracowni HolArt Studio, jednak na tym
jednomyślność się skończyła...

O

n, zdecydowany minimalista pragnął ograniczyć ilość
sprzętów i dekoracji. Ona, żyjąca w zgodzie z ekologią,
pragnęła czuć we wnętrzu kontakt z naturą. Przed
projektantkami z HolArt Studio stanęło więc zadanie
pogodzenia nie do końca zbieżnych oczekiwań obojga gospodarzy.
W mieszkaniu pojawiły się forniry, akcenty żywszego koloru, a także
graficzne motywy zaczerpnięte ze świata przyrody. Niewielka kubatura
pomieszczeń narzucała ograniczenie liczby mebli. Dekoracyjną rolę
przejęły ściany. Tapeta w dmuchawce ożywiła kuchnię i salon. Za
stołem we wnęce powstał mebel, którego fronty podzielone zostały
na kwadraty różnej grubości. Ta efektowna struktura ukryła pojemną
szafę gospodarczą i kredens.
Ponieważ salon z aneksem kuchennym nie jest zbyt duży, projektantki

zaproponowały wprowadzenie elementów lakierowanych na wysoki
połysk. Podłoga, fronty szafy i mebli kuchennych nabrały lekkości,
a przy tym odbijając światło optycznie powiększają wnętrze. Ciemna
szarość hallu wejściowego sprawia, że zacierają się jego granice,
jest tajemniczym preludium i śluzą oddzielającą salon od sypialni
i łazienki.
Łazienka jest niewielka a dzięki temu, że pralkę przeniesiono do
małej garderoby w hallu, zmieścił się w niej bidet. Jest to wnętrze
zdecydowanie ascetyczne, z dominującą płaszczyzną ściany
z otoczaków, która jest tu jedyną dekoracją. W małym mieszkaniu
warto wykorzystać każdy zakamarek na szafkę lub schowek. Tu także
ukryto je w łazience, w hallu i w sypialni. Aby nie dominowały, ich
fronty pomalowane zostały w kolorze ścian.

HolArt Studio Pracownia
Projektowania Wnętrz
Anna Olga Chmielewska, Iga Świerczewska, Agnieszka Warnowska + zespół
Działają od 1991 roku. Specjalizują się w projektach wnętrz prywatnych domów
i apartamentów. Często też nadają prywatny – intymny charakter wnętrzom publicznym.
Szukają rozwiązań klasycznych, ponadczasowych i niestandardowych. – Pragniemy,
aby wnętrza przez nas projektowane odpowiadały indywidualnym potrzebom naszych
klientów – mówią. – Stawiamy na jakość użytych materiałów i precyzję wykonawców.
Mamy w swojej ofercie szeroki zakres usług projektowych, w tym także prowadzimy
pracownię online www.ehomedesign.pl.
Więcej informacji na stronie www.holartstudio.pl

