Kocham mój dom

Dom, którego mieszkańcy wykazują silne
przywiązanie do świata przyrody, nie może być
nudny. Tym bardziej, gdy gospodyni ma słabość
do industrialnych motywów i staroci, a pan domu
z pasją oddaje się majsterkowaniu
zdjęcia: Michał Skorupski, stylizacja i tekst: Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE
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Bogusia i Mariusz z podrzeszowskiej Jasionki (ona
ukończyła wydział filozofii, on – budownictwo i inżynierię
środowiska), urządzając dom dla siebie i swoich trzech
córek: Neli, Magdy i Natalii, nie kierowali się najnowszymi
trendami. Swobodnie zestawili ze sobą wszystko, co kochają.
Klasyki dizajnu – skórzane fotele: Barcelona (proj. Ludwiga
Miesa van der Rohe’a i Lilly Reich z 1929 roku; prezent
urodzinowy Bogusi od męża) oraz inspirowany słynnym
modelem Butterfly (proj. zespół architektów z Argentyny
Grupo Astral z 1938 roku; Westwing.pl) – stoją obok drabiny
przywiezionej ze stodoły babci i krzesła odziedziczonego
po dziadkach. Stół zrobili sami, pod nim położyli dywan
upolowany na targu staroci, a do aluminiowej bańki
na mleko wstawili brzozę przyniesioną z własnego lasu.

Z rzeczy
natury
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I ja, i mąż preferujemy wnętrza proste oraz monochromatyczne
– nie lubimy kombinować. Przeważają u nas naturalne
materiały oraz stonowana kolorystyka wzbogacona zielenią
roślin i dodatkami w postaci wyrazistych lamp i tkanin

W

iele lat temu, kiedy
mieszkali jeszcze
w bloku na jednym
z rzeszowskich osiedli,
Bogusia spontanicznie narysowała
na kawiarnianej serwetce szkic swojego
wymarzonego domu. Był to biały
dworek z kolumnami, po których
wspinał się bluszcz. Serwetkę schowała
do torebki i szybko o niej zapomniała
– przecież dobrze im było w mieście.
Wszystko się zmieniło, gdy przypadkiem
robili zakupy w wiejskim sklepiku.
Na pobliskiej tablicy informacyjnej
dostrzegli ogłoszenie o sprzedaży ziemi,
która okazała się być działką pełną
połamanych drzew, krzewów i chwastów.

Podłoga na parterze wyłożona jest hiszpańskim
gresem Lava Negro Lap. Z jego kolorem idealnie
współgrają antracytowe lampy (IKEA) oraz
podwieszany fotel (OBI), który jest jednym
z ulubionych mebli domowników (wieczorami
i w weekendy ustawiają się do niego kolejki). Ukrytą
w rogu lampę stojącą gospodyni upolowała w sieci
(Westwing.pl). Lustro pochodzi z IKEA, podobnie
jak odbijający się w nim sznur ogrodowych lampek.

Z przyrodą za pan brat

Do dziś nie wiedzą, co w nich wstąpiło,
że zdecydowali się na zakup. Ale oboje
twierdzą, że ten kawałek ziemi nauczył
ich szacunku i pokory wobec potęgi
przyrody – zarówno wobec źdźbła
trawy, jak i wiekowych drzew. Z czasem
uporządkowali działkę i posadzili
na niej swój lasek. Dzięki Mariuszowi
rysunek na serwetce zamienił się
w projekt. Dom powstawał powoli,
starali się budować go oszczędnie
i solidnie, decydując się na dobrej
jakości materiały. Co mogli, zrobili
sami. Wiele pomogła im rodzina,
a bardziej skomplikowane prace
zlecili specjalistycznym ekipom.

Misterna układanka

Stolik kawowy to wspólne dzieło Bogusi i Mariusza: do niej należy projekt, do niego – wykonanie.
Ten oryginalny mebel powstał z desek pozyskanych z rozbiórki starego domu oraz stojaków
na hydranty, które hurtownia przemysłowa wyrzuciła na śmietnik. Drewniana skrzynka też wyszła
spod rąk pana domu – świetnie się sprawdza jako taca lub podręczny schowek na drobiazgi.
W tle widać zabytkowy zegar. To pamiątka rodzinna – godpodyni odziedziczyła go po dziadku.
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Wnętrze urządzili po swojemu.
Nie interesowały ich aktualne trendy
ani dizajnerskie sztuczki. Kochają
naturę, pamiątki rodzinne i industrialne
akcenty. To pozornie wykluczające się
światy, lecz dzięki oszczędnej palecie
kolorystycznej i konsekwencji w doborze
mebli oraz dodatków stworzyli wnętrze
harmonijne, w którym nic niczego nie
udaje. Granica między lasem a domem
jest tu właściwie niewidoczna,
przemysłowe meble przyjaźnią się
z ludowymi, a wolna od wymuszonych
dekoracji przestrzeń pozostawia dużo
miejsca dla domowników i ich pasji.
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Jak oswoić

styl przemysłowy
WSKAZÓWKI BOGUSI:

 Postaraj się, by industrialne dodatki były autentyczne, a nie tylko

Stół został wykonany na zamówienie
przez zaprzyjaźnionego stolarza. Oświetlające
go industrialne lampy to autentyki! Niegdyś
wisiały w powojennej hali przemysłowej.
Miały trafić na złom, lecz przypadek sprawił,
że dostały się w ręce gospodarzy. Również
krzesła pochodzą z odzysku – jeszcze
niedawno służyły w pobliskiej szkole, którą
przeznaczono do rozbiórki.

stylizowane. Miej oczy i uszy szeroko otwarte, podpytuj sąsiadów, czytaj
lokalne ogłoszenia. Nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się rozbiórka hali czy
likwidacja hurtowni przemysłowej.
 Wprowadź do wnętrza naturalne akcenty. My postawiliśmy na stare
drewno, surowe tkaniny i rośliny, których prosta i szlachetna forma
przełamuje surowy styl pofabrycznych znalezisk.
Pokochaj starocie i baw się stylem. Pamiątki rodzinne oraz meble
z duszą zrównoważą chłód metalu i nadadzą wnętrzu bardziej osobisty
charakter. Nieoczywiste rozwiązania, takie jak garnki
w postaci osłonek na doniczki czy stara waga w roli
patery na owoce, wnoszą do domu element
swobody i zaskoczenia.
Zamiłowanie Bogusi do loftowej stylistyki szczególnie widać
w kuchni. Przemysłowa wyspa marki Stalgast oraz okap z IKEA
to jedyne gotowe elementy w tym pomieszczeniu. Szafki zbudowali
sami, jedynie ich fronty zamówili u stolarza. Hokery wykonane
z drewna dębowego i metalu to również ich dzieło.

dom
KOCHAM
MÓJ

Pochwal się swoim mieszkaniem!
Uwielbiasz zmieniać jego wystrój, a urządzanie
wnętrz jest Twoją pasją? Chciałabyś, by u Ciebie
także odbyła się sesja zdjęciowa? Napisz nam
o sobie i przyślij kilka zdjęć swojego mieszkania.
Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl
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Udomowiony styl przemysłowy to to, co we wnętrzach lubimy
najbardziej. Upodobaliśmy sobie połączenie drewna i metalu.
Te materiały świetnie się uzupełniają – drewniane akcenty
skutecznie ocieplają naszą minimalistyczną, wręcz surową kuchnię
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W naszym domu
nie mogło zabraknąć
odniesień do świata
przyrody. Dużo u nas
roślin i ozdób
inspirowanych naturą,
niemal w każdym kącie
jest drewno lub stoi
jakieś... drzewo

W sypialni żywym
elementem wystroju
jest wisząca nad
łóżkiem gałąź sosny
z prywatnego lasu
gospodarzy (gdy
zaczyna się sypać,
wymieniają ją
na nową). Dzięki
niej po przebudzeniu
czują zapach lasu.
Łóżko pochodzi
z IKEA, ludowa ławka
przyjechała od babci
Bogusi, a stoliki
z pni drzew wykonał
pan domu. Wzorzyste
poduchy oraz pled
to nabytek ze sklepu
House of Rym.

Młodsze córki
zapragnęły mieć
wspólną sypialnię.
Choć jest to
przestrzeń typowo
dziecięca, idealnie
współgra z resztą
domu – dziewczynki
mają ten sam model
łóżek, co rodzice,
również lampa
sufitowa nawiązuje
do tych obecnych
w salonie. Huśtawkę,
domek dla lalek oraz
półkę na książki
wykonał utalentowany
tata. Lniane tipi
Bogusia kupiła
w sklepie Moimili.net.

REKLAMA

> Tysiące artykułów
o zdrowiu
> Zdrowe odżywianie
i diety
> Kalkulator wagi i kalorii
> Pielęgnacja urody
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Wejdź na Poradnikzdrowie.pl

Kocham mój dom
Łazienka na poddaszu
pełni funkcję saloniku
kąpielowego. Wolno
stojąca wanna, duże rośliny
oraz pomysłowe dodatki
(m.in. półka na wannę
wykonana ze starej deski)
sprzyjają wieczornemu
wypoczynkowi. Pojemną
szafkę łazienkową wykonał
zaprzyjaźniony stolarz
(oczywiście wedle projektu
właścicieli). W roli wieszaka
na ręczniki występuje
drabina, która całymi latami
stała w stodole należącej
do babci Bogusi (druga,
podobna, mieszka
w salonie). Industrialna
lampa pochodzi z marketu
budowlanego, a pasiasty
dywanik jest z IKEA.

Leciwy stołek
(podobnie jak miedzianą
tacę) pani domu
wypatrzyła na lokalnym
targu staroci. To ładny
i praktyczny mebel, który
wędruje po całym domu.
W łazience występuje
jako pomocnik – dzięki
niemu ręczniki i kosmetyki
są zawsze pod ręką.

w stylu wnętrza
Harmonia sprzyjająca relaksowi. Ciepły
odcień drewna, zieleń roślin
i szczypta czerni
w dodatkach
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Lampa industrialna z wieszakiem, drewno, metal,
25x125 cm, 590 zł, Planetadesign.pl; wieszak
Eucalyptus, drewno, metal, dł. 60 cm, Nordal,
335 zł, Agamartin.com; ręcznik, bawełna,
50x70 cm, 22,90 zł, Hm.com; kubek na
szczoteczki, ceramika, 22,95 zł, JYSK; komoda
Charlotte, drewno sosnowe, 179x51x78 cm,
2656,50 zł, Seart.pl; sztuczna palma, wys. 110 cm,
145 zł, Megascena.pl; osłonka na doniczkę
Druvfläder, hiacynt wodny, 79,99 zł, IKEA; bateria
Brado, 223,86 zł, Ferro; umywalka Remix Sensea,
ceramika, szer. 61 cm, 259 zł, Leroymerlin.pl

