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domu 
Architektoniczny rozmach! Dzięki ogromnym 

szklanym taflom ogród jest pejzażem we wnętrzu. 
Wśród zieleni, przy ogniu w kominku, nad wodą 

komfortowo się wypoczywa. Wyciszeniu sprzyjają  
materiały i kolory zaczerpnięte z natury.

WNĘTRZE W KRAJOBRAZIE

 wielkieotwarcie
  zdjęcia MARCIN CZECHOWICZ    
stylizacja MAGDA KAZIMIERCZUK, OLGA STRUŻYNA    
tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA  

WŁOCŁAWEK

POD KORONAMI DRZEW
Ogród wnika do wnętrza, salon „wychodzi” na zewnątrz. Z jasnym tłem gresowej podłogi 
współgrają fotele „Archibald” (Poltrona Frau) z tapicerką w pastelowym kolorze. Przy nich stolik 
„Sfera Armillare” (Baxter), regał „Holden” i stoliki „Slice” (plastry drewna) tej samej marki  
– Recamière. Misy ceramiczne to prace artystki Katarzyny Stefańskiej-Białek
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KORONKOWA ROBOTA
Belki konstrukcyjne, obłożone drewnem cedrowym, tworzą mocny 

szkielet pawilonu. Przestrzenie między żebrowaniami sufitu 
wypełnia, delikatna jak koronka, specjalnie zaprojektowana 

ażurowa dekoracja. Sofy „Hard & Soft” marki Baxter (Recamière),  
z miękkim obiciem z aksamitnej skóry, zapraszają, by się w nie 

głęboko zanurzyć. Duże poduchy wędrują niekiedy przed kominek, 
służąc wówczas za siedziska. Metalowe stoliki przy kanapach  
to model „Mumbai” (Baxter, Recamière), wazony firmy Guaxs 

      Ogień płonie nisko,  
w płaszczyźnie podłogi,  
jak w tradycyjnym palenisku, 
zamknięty w ramy z płomieniowanego marmuru. 
Tłem dla niego są ceramiczne płyty projektu  
Patricii Urquioli, z wytłoczonym motywem koronki,  
korespondujące z ażurową dekoracją na suficie
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 nowoczesną architekturę, autorstwa  
Bogdana Kulczyńskiego, wkomponowaną  
harmonijnie w krajobraz i otwartą na ogród 
wielkopłaszczyznowymi przeszkleniami, 
projektantka wnętrz potraktowała jak wyzwanie.  
– Skoncentrowałam się na tym, by wprowadzone 
przeze mnie rozwiązania były spójne z bryłą 

budynku, a jednocześnie, tak jak ona, korespondowały  
z otoczeniem – wyjaśnia Joanna Otto. Bogdan Kulczyński 
rozbudował dom o dwie przestrzenie, które dzięki 
architektonicznemu rozmachowi, z jakim je stworzył,  
nadały nowej części reprezentacyjny charakter. 
Dobudowane skrzydła od razu projektowane były  
jako miejsca wypoczynku.       

Szafa w szklanej ścianie, motyw koronki  
na kominku i suficie, otoczaki na basenie 
Joanna Otto rozpoczęła prace na bardzo wczesnym etapie  
– od stanu surowego. W holu, który prowadzi do salonu, 
zaprojektowała oryginalną bryłę garderoby.  

POD CHMURĄ ŚWIATŁA 
Jadalnia jest częścią otwartej przestrzeni  
z kominkiem, która sąsiaduje z kuchnią.  
Przy stole „Gilbert” krzesła „Paloma” – obydwa 
meble marki Baxter (Recamière), u sufitu 
żyrandol „Zeppelin” zaprojektowany  
przez Marcela Wandersa. Wazon firmy Guax 

RZEŹBIARSKA BRYŁA Funkcjonalna garderoba, wkomponowana w przeszkloną część holu, jest jednocześnie dekoracyjnym obiektem. 
Ażurowe boki szafy i frezowania na oryginalnych uchwytach nawiązują do rytmu cedrowych listewek na elewacji. Gresowe płyty  
na podłodze – z motywem patynowania inspirowanym procesem śniedzenia miedzi – „przeglądają się” w drzwiach z lakierowanego szkła   
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– Projektując salon, musiałam wziąć pod uwagę,  
że szklane są nie tylko ściany, ale także sufit – wyjaśnia 
Joanna Otto. W tej części domu zastosowała jasny 
gres w dużym formacie, 120 x 60 cm. Podłoga, niemal 
biała, optycznie rozjaśniła i powiększyła i tak pełną 
światła otwartą przestrzeń. Strefa kominkowa, mimo 
że bardzo nowoczesna, o surowym charakterze, miała 
być jednocześnie przytulna. – Postanowiłam przełamać 
ascetyzm architektonicznych form – opowiada Joanna 
Otto. – W kilku elementach wystroju wprowadziłam 
motyw koronki. Przestrzeń między obłożonymi cedrowym 
drewnem belkami na suficie projektantka wypełniła 
ażurową dekoracją, wykonaną z bielonego dębu. 
Tłoczenia, jak wzory na serwetkach, znajdziemy  
też na bryle kominka, którą pokrywają płytki autorstwa 
Patricii Urquioli, i na poduchach na kanapie.   

Świecące kule na szkle  
– Znalezienie sposobu na oświetlenie przeszklonych 
wnętrz nie było łatwe – wspomina Joanna Otto. – Na szkle 
nie da się zawiesić ani kinkietów, ani lamp sufitowych,  
a same oprawy w podłodze nie stworzą miłego nastroju  
– dodaje. Rozwiązanie, czyli zawieszone na linkach lampy 
w kształcie kul, projektantka znalazła w Mediolanie. 
Dzięki świecącym na szybach białym perłom w domu  
od razu zrobiło się cieplej.     

Odważne łączenie 
elementów  
w różnych stylach 
dało zaskakujący 
efekt, inspirowane 
tradycyjnymi sofami 
gabinetowymi pikowane kanapy  
przeglądają się w blasku 
designerskich stolików  
i lśniącej kryształkami  
lampy u sufitu

NA STYKU DWÓCH ŚWIATÓW
Wyposażenie salonu nie zakłóca harmonijnego 

połączenia między wnętrzem i ogrodem, uzyskanego 
dzięki szklanym ścianom. Przestrzeń relaksu 

wyznaczają pikowane bliźniacze sofy „Chester Moon” 
marki Baxter (Recamière), łagodzące surowość 

minimalistycznej architektury. W głębi, w narożniku, 
lampa podłogowa „Benao” (Baxter, Recamière)  

z cedrową podstawą i skórzanym abażurem 

OŻYWCZY KONTRAST
W aneksie wypoczynkowym nowoczesne ocynkowane stoliki 
„Cairo” marki Baxter (Recamière), projektu Paoli Navone, 
zestawiono z wełnianym dywanem w etniczne wzory



12/2014  dobre wnętrze  109 108  dobre wnętrze  02/2015

 
 
RELAKS NAD WODĄ  
Dzięki temu, że ściany 
są transparentne  
tafla basenu wygląda  
jak jezioro  
w naturalnym 
krajobrazie. W błękicie 
wody pawilon 
przegląda się  
jak w lustrze.  
Na naturalnie 
spękanym stoliku-pniu 
organiczne kosmetyki 
kultowej australijskiej 
marki Aesop  
z perfumerii GaliLu  

KTO ZA TYM STOI
 Gdy projektuję wnętrza, wsłuchuję się  

w oczekiwania przyszłych mieszkańców. 
Dobierając elementy wyposażenia,  
lubię sięgać po nowości. By zawsze być  
na bieżąco z ofertą rynkową, zarówno  
w dziedzinie designu, jak i nowych 
technologii, odwiedzam targi w Mediolanie, 
Eindhoven, włoskie i hiszpańskie fabryki 
dobrych marek. Wybieram nowości 
ponadczasowe, a nie hity jednego sezonu.  
 INFO O ARCHITEKTACH na str. 172

PROJEKTANTKA WNĘTRZ  
JOANNA OTTO  
[PRACOWNIA PLASTYCZNO- 
-ARCHITEKTONICZNA PROART]



 
 
W CIENIU PALM  
W zaaranżowanej na nowo oranżerii dominuje 
biel, wielka przyjaciółka naturalnej zieleni. 
Tropikalne rośliny rosną w specjalnie 
zaprojektowanych do tego wnętrza donicach.  
W przestrzeni, poprzez sposób ustawienia 
mebli, wydzielono dwie strefy wypoczynkowe:  
dla kilku osób i – osobno – dla dwojga. Przy 
stolikach „Dizzie” marki Arper fotele „Moel” 
Ligne Roset (Recamière), na nich poduchy  
z kolekcji „Canasta” B&B Italia  


