
WWwitajcie

projekt: Agnieszka Komorowska, Katarzyna Kiełek; 
zdjęcia: Bartłomiej Senkowski; stylizacja: Agnieszka Komorowska;

tekst: Karolina Kowalska

światy
DWA

Nad szeroką kanapą marki 
Adriana Furniture na długim 
wysięgniku lampa 265 włoskiej 
marki Flos, kupiona w salonie 
Mesmetric. Najbardziej kolorowy 
element wnętrza to dywan 
Eden Queen, projekt Marcela 
Wandersa, inspirowany obrazem 
holenderskiego malarza 
barokowego Jana van Huysum.
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Dywan to wielki bukiet  
jak z barokowego obrazu, a dla 

kontrastu nagie cegły na suficie. 
Na tle stylowych sztukaterii  

rysują się druciane żyrandole.  
To mieszkanie zaskakuje  

na każdym kroku.

światy
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Nad stołem jadalnym 
(T12 marki Hay)  
druciana lampa 
Wireflow, która stanowi 
industrialną interpretację 
klasycznego żyrandola. 
Zaprojektował ją  
Arik Levy dla Vibii. 
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iezwykłe wrażenia sprawia już sam hol. 
Przed nami pojawia się wielkie czarno-bia-
łe zdjęcie kobiety z parasolem skaczącej 
przez kałużę. To słynna modelka Carmen 
dell’Orefi ce (dziś 86-letnia i wciąż pracująca 
na wybiegach), uchwycona przez Richarda 

Avedona w 1967 roku. Kultowe zdjęcie jest esencją wdzięku i 
lekkości. Tutaj postać powiększona została do rozmiarów nie-
mal naturalnych i na pierwszy rzut oka wygląda, jakby prze-
skakiwała z pokoju do pokoju. Tak oryginalnie wymyślona 
fototapeta nie dość, że maskuje sekretne drzwi do sypialni, to 
jeszcze dzięki obudowaniu lustrami wygląda jak oprawiony 
obraz. Optycznie przedłuża hol. Tak powstaje złudzenie, jak-
by ciągnął się on jeszcze za obrazem.
Ten efektowny zabieg daje pojęcie, jaką wagę przywiązuje 
się tutaj do detalu. Wszystko po to, by wydobyć z przestrzeni 
jej największe zalety. A tych w ponadstuletniej warszawskiej 
kamienicy było niemało. 120 metrów kwadratowych należy 
do Agnieszki Komorowskiej, która zaprojektowała wnętrze do 
spółki z Katarzyną Kiełek. 

N

Niską, przypominającą 
marmur osłonę wyspy 
kuchennej wykonano 

ze spieku kwarcowego. 
Na stole drewniana fi gurka 

Eames House Bird – klasyk 
designu od Vitry.

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz inne regały 

w tym stylu

Zeskanuj zdjęcie 



Choć z oryginalnego przedwojennego wnętrza ocalały tylko 
drzwi między pokojami a holem, projektantkom udało się 

odtworzyć klimat starej kamienicy. Duża w tym rola sztukaterii 
oraz fragmentów odsłoniętych ścian i stropów. 

W wydłużonej wyspie  
kuchennej zamontowano  
AGD niemieckiej marki Bora.  
Na tle ceglanej ściany wykonany 
przez znajomego właścicielki, 
a zaprojektowany przez nią, 
stalowy regał lakierowany  
na czarny mat.
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Jednym z pierwszych odkryć architektek w tej przestrzeni był 
sklepiony kolebkowo sufi t nad częścią mieszkania przezna-
czoną niegdyś dla służby. Agnieszka postanowiła go odre-
staurować, pozostawiając cegły nieotynkowane. Pozostała 
część mieszkania, o płaskim stropie, miała zostać pokryta 
sztukateriami. Dla wzmocnienia kontrastu projektantki cał-
kowicie otworzyły przestrzeń między kuchnią i salonem. To 
wymagało konstruktorskiego wyczynu – zamontowania do-
datkowej kilkumetrowej belki stropowej.  
Agnieszka lubi klimaty postindustrialne, materiały takie jak 
beton i stal, zwykle też projektuje stricte nowocześnie. Tu mu-
siała zmierzyć się ze stylowym wnętrzem. Plusem było to, że 
tworzyła dla siebie. – To niesłychany komfort. Nie trzeba się 
do nikogo dostosowywać, wypracowywać kompromisów, je-
dynym ogranicznikiem jest budżet – mówi architektka. 
Agnieszka wreszcie mogła pozwolić sobie na odrobinę sza-
leństwa i spełnić kilka skrytych marzeń. Jednym z nich był 
dywan Eden Queen marki Moooi, którego deseń jest wzięty 
wprost z barokowego obrazu Jana van Huysum – holender-
skiego XVIII-wiecznego malarza, który zasłynął ze zjawisko-
wych martwych natur, przedstawiających głównie kwiaty. 
Okrągły, kwiecisty kobierzec energetyzuje stylowe wnętrze. 
Pasuje zarówno do wypełniających ściany i sufi t gipsowych 
sztukaterii, jak i – dzięki żywej kolorystyce – fragmentów 
nieotynkowanego muru i sklepienia. Wzmacnia loftową 
nutę apartamentu. Elegancji z kolei dodają elementy, które 
do złudzenia przypominają marmur. Tymczasem w rzeczy-
wistości są to spieki kwarcowe – materiał nowoczesny, na-
turalny, powstający przez wypieczenie w piecu mieszanki 
pyłów skalnych. Są niezwykle odporne na ciepło, plamy, 
a do tego można z nich formować płyty znacznie cieńsze 
niż z marmuru. Nie obciążają zatem tak bardzo stropów, co 
w przypadku tego mieszkania miało duże znaczenie, bo stro-
py są tu bardzo stare i w przeważającej części drewniane. 
Elementy różnych stylów stapiają się tutaj w harmonijny spo-
sób. Dekoracje mają charakter linearny. Sztukaterie nie są 

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz podobne 
okrągłe dywany

Zeskanuj zdjęcie 
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zbyt mięsiste, delikatne profile obramień ozdabiają też za-
budowę kuchenną, ale dyskretnie, asymetrycznie, tylko na 
trzech frontach. Dobrze komponują się z akcentami czerni, 
niemal wrysowanymi w przestrzeń w postaci długich kabli 
lamp, żyrandoli przypominających geometryczne struktury, 
prowadnic na reflektory czy ażurowego regału. Czarna kre-
ska znajduje kontynuację w sypialni i łazience w konstrukcji 
kabiny prysznicowej, obramieniu luster, a nawet armaturze 
prysznicowej, która kształtem przypomina lampę. „Masz re-
flektor pod prysznicem?” dziwią się znajomi Agnieszki, kiedy 
widzą jej łazienkę pierwszy raz. 
Wanna i strefa prysznicowa znajdują się w sypialni. – Z jednej 
strony to była konieczność, bo w domu istniał tylko jeden pion 
wodny, a ja koniecznie chciałam mieć dodatkową łazienkę 
dla gości. Przenoszenie tej mojej w inne miejsce wymagałoby 
karkołomnych przeróbek. Po drugie, po prostu nie lubię brać 
kąpieli z widokiem na… WC – mówi właścicielka. Mycie bar-
dziej relaksuje, kiedy ma się piękną przestrzeń dookoła. cn W

Reprodukcja słynnego zdjęcia Richarda Avedona przedstawiającego 
skaczącą modelkę Carmen dell’Orefice pełni rolę efektownej 
fototapety. Dzięki lustrom dookoła framugi powstaje złudzenie 
optyczne, że drzwi są wysunięte do przodu
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Sypialnia połączona z łazienką. Głowica 
prysznicowa marki Zucchetti wygląda 

jak reflektor. Tafle szkła ze strefy 
prysznica i profile do kabiny można 

znaleźć na www.manufakturastali.com.
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Strefę kąpielową 
w sypialni urządzono 
pod hasłem eleganckiego 
minimalizmu. Zamiast 
klasycznego odpływu 
w brodziku – subtelna 
czarna szczelina. 
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Na ścianie łazienki dla gości grzejnik marki Vasco, który świetnie wpasował się w czarno-białą stylistykę wnętrza.  
Mieszkanie zdobyło nagrodę w konkursie tej firmy na projekt z wykorzystaniem jej produktów. 
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od inspiracji do realizacji

Eleganckie, minimalistyczne 

wnętrza wzbogacono 

oryginalnymi dodatkami.

PIĘKNY
S P O KÓ J
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produktów w stylu tego 
wnętrza (ceny, adresy sklepów) 
oraz komplet zdjęć prezentujemy 
w e-dodatku do tego wydania: 
e-dodatek.czasnawnetrze.pl/cnw
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at

ek

W wydaniu na tablety 
i smartfony możesz 
zobaczyć więcej 
przedmiotów w stylu 
tego wnętrza

AGNIESZKA KOMOROWSKA-
-RÓŻYCKA i KATARZYNA KIEŁEK
Nasciturus Design
tel. 22 885 81 12, 530 02 01 03
pracownia@n-design.pl
www.ndesignstudio.pl

NASCITURUS 
DESIGN
Od 2004 roku wraz z zespołem stworzyły 
ponad 500 kompleksowych projektów 
wnętrz: mieszkań i apartamentów, domów 
jednorodzinnych, hoteli, restauracji, biur, 
gabinetów medycznych oraz salonów SPA. 
Zawsze nieszablonowych, szytych na mia-
rę klienta. Tworzą  w stylu nowoczesnym, 
klasycznym, loftowym i awangardowym. 
Mogą pochwalić się szeroką wiedzą na 
temat aktualnych trendów i kreatywnym 
podejściem do każdego przedsięwzięcia.  
Zawsze starają się, aby wnętrze, które 
projektują miały funkcjonalne rozwiązania, 
idealne proporcje i efektowne wzornictwo. 
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Eleganckie, minimalistyczne 

wnętrza wzbogacono 

oryginalnymi dodatkami.

PIĘKNY
S P O KÓ J
PIĘKNY
S P O KÓ J
PIĘKNY

6

1

7



1. Lampa HK Lounge, HK Living, metal, śr. 50 cm, AGA MARTIN, 1095 zł 2. Półka Quadro Bolia, fornir, wym: 120,5 x 25 x 67,5 cm, 
ANOTHERDESIGN.PL, 2642 zł 3. Grzejnik Arche Plus 180 x 47 cm, biały, VASCO, 2721,99 zł 4. Witryna Loyalty, proj. Nika Zupanc, 
metal, szkło, wym: 115 x 47 x 210 cm, KOOKUDESIGN.COM, cena w salonie 5. Fotel Don Lounge, Dutchbone, sztuczna skóra, 
wym: 81 x 76 x 95 cm, MOMASTUDIO.PL, 1652 zł 6. Lampa Focus z drewna jesionowego malowanego na czarno, Muuto, PUFADESIGN.PL 
660 zł 7. Dywan Edeen Queen by Marcel Wanders, śr. 350 cm, ATAK DESIGN, 10 625,32 zł 8. Lampa podłogowa Farooo M, Moooi, 
PVC, włókno szklane, śr. 88 cm, wys. 187 cm, NAP, 7041 zł 9. Komoda Mahone, La Forma, LEPUKKA.PL, 5000 zł 10. Łóżko Noir, 
różne rozmiary, wykończenie w tkaninie lub skórze, INNE MEBLE, od 2605 zł
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