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Szepty

projekt: Agnieszka Gondek i Jakub Gondek;
zdjęcia: Wojciech Szwej, stylizacja: Magdalena
Olszewska; tekst: Urszula Deda-Bieroń

Jak zachować niepowtarzalny
klimat przedwojennego wnętrza,
jednocześnie nie wyrzekając
się w nim wygodnych,
nowoczesnych rozwiązań?
Małżeństwo architektów z Krakowa
ma na to własny przepis. Docenili
go jurorzy 6 edycji ogólnopolskiego
konkursu Vasco Integracja, przyznając
za projekt ich mieszkania III nagrodę.

N

iewielka uliczka w samym centrum Krakowa. Cisza, spokój,
Stare Miasto za progiem…
Gdyby nie codzienne kłopoty
z parkowaniem, można by rzec
– lokalizacja idealna. Agnieszka i Kuba zamieszkali tu 5 lat
temu, w starej kamienicy, wybudowanej tuż przed wybuchem wojny, w 1939 roku. Ich
wysokie, 90-metrowe mieszkanie, o ciekawym, nietypowym
układzie, z pokojami w amfiladzie, stanowiłoby dla każdego
projektanta prawdziwe pole do popisu – tym bardziej, że
przez lata nie było remontowane i można je było „wymyślić”
od nowa. Nowi właściciele, oboje architekci, fachowca
szukać nie musieli. Sprawę w swoje ręce wzięła Agnieszka,
bo w ich duecie to ona specjalizuje się w urządzaniu wnętrz.
– Ale tak naprawdę wcale nie chciałam wymyślać całości zupełnie od nowa. Obojgu nam zależało, żeby ten
jedyny w swoim rodzaju, przedwojenny klimat całkiem
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Salon

Klimat wnętrza współtworzą obrazy.
Nad biurkiem scena dworska.
– Ten stary obraz to prezent
od mojego dziadka, dlatego jest
dla mnie szczególnie cenny – mówi
Agnieszka. – Natomiast duży pejzaż
nad kanapą namalowała nasza
przyjaciółka, Karolina Świdecka.
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Kuchnia

Także i tutaj stare umiejętnie połączono z nowym. Naprzeciwko nowoczesnej kuchennej zabudowy (widocznej na zdjęciu obok)
stanęła wiekowa witryna – idealne miejsce do wyeksponowania starej porcelany. Krzesła – pieczołowicie odnowione
– stały w tym mieszkaniu od zawsze.

się nie ulotnił – opowiada Agnieszka. – Dlatego wszystko,
co tylko udało się ze starego urządzenia zachować, pozostało. Oryginalny jest na przykład parkiet. Został wprawdzie wycyklinowany i polakierowany, ale dalej skrzypi
i w tym jego urok. Nie zmienialiśmy także drzwi wewnętrznych. Były w dobrym stanie, chociaż oczywiście wymagały
odnowienia. Otrzymały nowe fazowane przejrzyste szyby
i lakier, taki jak kiedyś – biały. Tam, gdzie wskazane było
zachowanie prywatności, oryginalna rama zamiast szybą
została wypełniona deską. Wymiany natomiast wymagały okna, ale o wprowadzaniu tu plastików nie było mowy.
Zamówiliśmy drewniane, pasujące do drzwi.
Oprócz drobnych wyburzeń, likwidacji kilku drzwi,
w mieszkaniu wymieniono instalację elektryczną i wodno56 | czas na wnętrze

-kanalizacyjną, oraz – z oczywistych względów – kuchnię
i całą łazienkę. Gospodarze długo się zastanawiali, jak je
urządzić. – Było mnóstwo pomysłów, które nigdy nie zostały narysowane, bo tak szybko się zmieniały. Mieliśmy ten
komfort, że mogliśmy sobie na to pozwolić, oprócz niezbędnych rysunków wszystkie detale dogrywaliśmy na bieżąco.
Stawialiśmy na prostotę – dodaje Agnieszka.
Konsekwentnie więc trzymali się ustalonej przez siebie
zasady: to, co zostaje dodane, ma być nowoczesne, proste i białe – żeby się nie wybijało na pierwszy plan. Wtedy
bardziej widoczne będzie to, co stare. I tak na przykład
w kuchni przede wszystkim zwracają uwagę antyczna witryna i ustawiona na niej mosiężna waga – gdy tymczasem zajmujący całą ścianę ciąg nowoczesnej zabudowy

Ciąg roboczy

Przez 35 lat kuchnia nie była
remontowana, dlatego nie było
tu nic, co warto byłoby zachować.
Najważniejszy jej fragment został
zaprojektowany w myśl przyjętej
przez właścicieli zasady:
to, co w tym mieszkaniu dodane,
ma być nowoczesne, proste
i neutralne. Ale – co w kuchni
ważne szczególnie – bardzo
funkcjonalne.
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Waga detalu

Magia staroci

kuchennej to delikatna gra pomiędzy bielą i szarością.
To zestawienie kolorystyczne
kontynuowane jest też
w łazience, która
w całości jest nowa.
Białe,
fazowane
i polerowane płytki
o niewielkich rozmiarach miały być tym
subtelnym nawiązaniem do przeszłości.
Skontrastowanie ich
z dużą płytą szarego, matowego gresu (zresztą tego samego co w kuchni) dało efekt nowoczesny i równocześnie
spójny z klimatem mieszkania.
Również w salonie nie obeszło się bez uzupełnienia wnętrza o niezbędne nowoczesne rozwiązania. Żyrandol

zastąpiło światło sączące się zza umieszczonych pod sufitem belek. Belki są konstrukcyjne, zostały tylko poszerzone w dolnej części, tak aby położyć
na nich paski ledowe, których nie widać
z poziomu człowieka.
Jest i nowy kaloryfer
– oczywiście biały.
Choć niemal niewidoczny, przyniósł
Agnieszce, autorce projektu, trzecią nagrodę w konkursie
Vasco Integracja. – Już wcześniej używałam modelu Vasco
Niva w moich projektach – wyjaśnia Agnieszka – najbardziej go lubię w tej wersji, długiej i wąskiej – stanowi wtedy subtelny wertykalny lub horyzontalny akcent. To jeden

Dekoracyjne drobiazgi, czyli kropka nad i. W kuchni przyciąga
wzrok staroświecka mosiężna waga, którą tata Kuby, wielbiciel
staroci, znalazł na pchlim targu, i nowoczesny, zabawny zegar.
Zestawione razem tworzą zadziwiająco zgrabny duet.

Mieszkanie Agnieszki i Kuby trudno uznać za przeładowane
antykami – jest ich tu kilka, ale zajmują poczesne miejsce.
W salonie zwraca uwagę stojące tuż przy wejściu stare biureczko.
Obok niego niemal niewidoczny grzejnik Vasco Niva, któremu
projekt zawdzięcza nagrodę w konkursie Vasco Integracja.

To, co zostaje dodane, miało być
nowoczesne, proste i białe – żeby
się nie wybijało na pierwszy plan.
Wtedy bardziej widoczne będzie
to, co stare
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Pokój dziecinny

Jedyne miejsce w mieszkaniu,
gdzie pojawia się mocny akcent
kolorystyczny. – Na ścianie miały
być namalowane drzewa, ale okazuje
się, że niektórzy widzą w nich baloniki
– śmieje się Agnieszka.
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Łazienka

Drugie, obok kuchni, pomieszczenie, w którym trzeba było
wymienić wszystko. Właściciele długo się zastanawiali, jak pogodzić
wannę i kabinę prysznicową. W końcu z tej drugiej zrezygnowali.
Deszczownica została zainstalowana nad wanną.

z elementów, który od dawna był na naszej liście „remontowej”, cieszę się że ten punkt udało nam się zrealizować.
Stare meble, a właściwie ich łączenie i kontrastowanie
z nowoczesnymi elementami, to oczko w głowie gospodarzy. W każdym pomieszczeniu znajduje się przynajmniej
jedna antyczna dominanta; w salonie biurko, w sypialni
rzeźbiony kredens, a w kuchni wspomniana witryna. Dodają charakteru, ocieplają wnętrze w sposób, w jaki żaden
współczesny mebel nie potrafi.
– Niezbędne nowe sprzęty dobierałam tak, by nie stanowiły konkurencji dla tych leciwych, tylko raczej podkreślały
ich urodę – wyjaśnia Agnieszka. Ale tego dobierania wcale jeszcze nie skończyła. – Mam całą listę rzeczy, które
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koniecznie trzeba zrobić i które wciąż czekają na swoją kolej: szafka pod telewizor, komoda do przedpokoju,
do sypialni gigantyczny plafon… – wylicza. – To wszystko
będzie, prędzej czy później. Ale pośpiechu nie ma. Ponieważ tym razem projektuję dla siebie, mogę sobie pozwolić
na inne tempo. A fajnie jest czasem coś zostawić, trochę
pomieszkać i dopiero wtedy poczuć, co będzie najlepiej
pasowało. Na mojej liście na przykład początkowo były
zasłony i firanki. Rolety w oknach założyliśmy od razu,
ale mieliśmy je później uzupełnić. I po pewnym czasie
się okazało, że te rolety wyglądają świetnie bez żadnych
dodatków. Przyzwyczaiłam się do nich, polubiłam i tak
już zostaną. Pomysł się zmienił, i dobrze.

Sypialnia

Urządzona bardzo
prosto, lecz pełna ciepła.
Uroku dodają tu dywany,
przywiezione przez Kubę
z Budapesztu.
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odinspiracjidorealizacji

Namiary i wymiary
Agnieszka Gondek i Jakub Gondek – AltoStudio
Korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego
w pracowniach włoskich, amerykańskich i krakowskich,
Jakub (właściciel biura architektonicznego AltoStudio)
i Agnieszka (architekt wnętrz w AltoStudio) w architekturze
stawiają na jakość, dbałość o detal i funkcjonalność.
– Dobre wnętrze musi być ponadczasowe, czyli niekoniecznie
podporządkowane najnowszym trendom – uważa Agnieszka.
Jako zespół przywiązują szczególną wagę do współpracy
z inwestorem, czego efektem ma być produkt całkowicie
spełniający oczekiwania zleceniodawcy.

www.altostudio.pl, biuro@altostudio.pl, 12 345 51 50

Wymiary
W e-dodatku,
na płycie CD lub na
www.czasnawnetrze.pl
12 zdjęć
+ 85 produktów.

Producenci i wykonawcy

90 m2

1

Powierzchnia

Liczba poziomów

Artemide (lampa w kuchni), IKEA (stół w kuchni), Liebherr (lodówka),
Smeg (płyta gazowa i piekarnik), Aquaform (kinkiety w przedpokoju),
Benedyk (sofa w salonie), Vasco (grzejnik w salonie), Duravit (ceramika
w łazience), Hansgrohe (baterie w łazience), Karolina Świdecka (obrazy
w kuchni i w salonie)

Produkty w stylu tego wnętrza
1. Zegar Colored Dots z kolorowymi kulkami zamiast tradycyjnych cyferek, Kare Design,
KARE STYLE & 9DESIGN, 339 zł
2. Stół i cztery krzesła JOKKMOKK z litej sosny, w wykończeniu bejca patynowana, IKEA, 349,99 zł
3. Świecznik Fujian w kształcie starej wagi, wysokość 41 cm, BETTINA, 213 zł
4. Grzejnik Niva Soft o gładkiej powierzchni, wymiary 54 x 182 cm, VASCO, ok. 2500 zł
5. Krótko ostrzyżony, ręcznie tkany dywan PERSISK HAMADAN, dostępne różne wzory,
wymiary 90 x 60 cm, IKEA, 399 zł
6. Oryginalna berberyjska poduszka z magicznymi krzyżami, które mają ochraniać dom
przed złymi mocami, wymiary 35 x 35 cm, MAROKOART.COM, 111 zł
7. Umywalka Starck 3 z przelewem i półką na baterię, wymiary 60,6 x 54,5 cm, DURAVIT, ok. 1500 zł

Łącznie 85 produktów w stylu tego wnętrza prezentujemy w e-dodatku
(na płycie CD lub na www.czasnawnetrze.pl)
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Niezbędne nowe sprzęty były dobierane tak,
by nie stanowiły konkurencji dla tych leciwych,
tylko raczej podkreślały ich urodę
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