PREZENTACJE

mieszkanie

Stylowy
koktajl
Każdy komplet z założenia dekompletuję
– mówi pani domu, a zarazem projektantka,
która najbardziej lubi wnętrza eklektyczne.
W swoim mieszkaniu zgrabnie połączyła
z pozoru nieprzystające do siebie style.
TEKST: Monika Utnik-Strugała ZDJĘCIA: Rita Lorenc
PROJEKT WNĘTRZA I STYLIZACJA: Gaba Kliś/Pracownia Projektowania
i Stylizacji Wnętrz
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MIESZKANIE
• W Bielsku-Białej
• 67 m kw. (powierzchnia
użytkowa – bez powierzchni pod skosami), 2 pokoje
• Domownik: Gaba

OTWARTĄ KUCHNIĘ
urządzono pod schodami, tuż przy wejściu
do mieszkania. Uwagę
zwraca zabudowa
– minimalistyczne
szafki dolne zestawiono z bogato zdobioną
nadstawką kredensu
z targu staroci.
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mieszkanie

BLAT STOŁU w kącie jadalnym Gaba zrobiła z desek
pomalowanych na szaro. Kolor farby dobrała do ram
kupionych na targach staroci w Marsylii i na Kaszubach. Oprawiła w nie lustro oraz pracę znanej
włoskiej ilustratorki Nicoletty Ceccoli. Przy stole
– krzesła Supernatural z ażurowymi oparciami.
Donicę wykonał z drewna brat właścicielki.
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W KĄCIE WYPOCZYNKOWYM do masywnej
kanapy chesterfield dobrano meble kontrastujące z nią formą i barwą – krzesło Panton
i prosty stolik. Dywan został kupiony w second
handzie za... 10 złotych. Jak zdradza pani domu,
dzięki takim supertanim zakupom stać ją
na meble znanych marek.

31

owiedzenie „szewc bez butów chodzi” w przypadku projektantki Gaby Kliś na szczęście się nie sprawdza. Dowodem
na to jest jej własne mieszkanie, do którego zaprasza klientów, by zorientowali się, jak urządza wnętrza. Co widzą? Neutralną bazę, czyli jasne ściany, drzwi i podłogę, oraz nieco szalony,
eklektyczny wystrój.
Gabie marzył się loft, ale w Bielsku-Białej, gdzie w XIX wieku kwitł
przemysł włókienniczy, pofabrycznych budynków paradoksalnie
jest niewiele, a te, które przerobiono na mieszkania, zostały dawno sprzedane. Zdecydowała się więc na dość wysokie dwupoziomowe mieszkanie w nowym budynku, które bardziej jednak przypominało apartament w kamienicy. – Postanowiłam więc zrobić
to, co lubię najbardziej: połączyć style – wspomina.

P

Do wnętrz loftowych nawiązuje m.in. podłoga (dębowe deski po
rozbieleniu wydają się bardziej surowe), betonowe i ceglane ściany, niektóre meble, jak stół o metalowej konstrukcji i krzesła. Kanapa chesterfield, lustro przy wejściu czy wiekowa szafka na wino
mają natomiast mieszczański rodowód. – To zdobyczne – opowiada pani domu. – Lubię szperać po targach staroci i zdarza mi
się kupować tam przedmioty, dla których nie widzę od razu zastosowania. Czasem leżą w piwnicy nawet dziesięć lat, nim znajdą swoje miejsce. Na przykład lustro w łazience dopiero teraz
wpasowało się w zaplanowaną przez dewelopera wnękę. Widać
tak mu było pisane – podsumowuje projektantka. Kropką nad i są
rzeczy w stylu retro: różowa lodówka i tapety na piętrze. – Żeby
trochę osłodzić surowy klimat mieszkania – dodaje Gaba.
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FRAGMENT ŚCIANY
nad kuchennym blatem
jest wyłożony płytkami
imitującymi starą cegłę
(kupiono je w supermarkecie budowlanym). Nie zostały zaimpregnowane,
jak polecają fachowcy,
a mimo to świetnie sprawdzają się w kuchni – mówi
właścicielka.

LODÓWKA stanęła pod
schodami, dzięki czemu
w niewielkim aneksie kuchennym jest więcej miejsca na schowki. W kąciku
telewizyjnym Gaba zezygnowała z szafki RTV, która
mogłaby przeszkadzać
we wchodzeniu na schody.
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AŻUROWE SCHODY bez barierki
wyglądają lekko i nie przytłaczają
wnętrza. Konstrukcja jest ze stali
szczotkowanej, stopnie – z bielonego dębu.
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Dzięki częściowo przeszklonej
ścianie mała sypialnia
(tylko 9 m kw.) nie sprawia
klaustrofobicznego wrażenia..

W SYPIALNI, urządzonej
na drugim poziomie,
panuje dla odmiany
nieco romantyczny
klimat. Łóżko (a właściwie skrzynię, na której
położono materac)
oraz tapicerowany zagłówek zrobił stolarz według
projektu pani domu.
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67m

GÓRNY
POZIOM

DOLNY
POZIOM

2
Taras

Sypialnia

WIZUALIZACJA: Delfina Grzelak

Pokój
dzienny

Hol

Taras

Łazienka
Kuchnia

Gabinet

Pralnia

WYRAZISTE TAPETY: jedna, z motywem przedwojennych gazet, zdobi ścianę nad schodami, druga, w grochy
– sypialnię (obie z Leroy Merlin). Ta ostatnia pochodzi
z kolekcji dziecięcej, ale do tego wnętrza pasuje idealnie.

Z HOLU na górnym poziomie wchodzi się do łazienki
wykończonej betonem (ściany) i gresem imitującym łupek
(podłoga). Panujący w niej industrialny klimat przełamano
lustrem w „barokowej” ramie. Umywalka z kamienia
rzecznego została przywieziona z Włoch.

W NAJWIDNIEJSZEJ CZĘŚCI holu (pod dwoma oknami dachowymi) Gaba
urządziła gabinet. Choć całe wnętrze jest małe i ze skosami, pomalowała je
na grafitowo. Mimo to wydaje się przestronne, a to zarówno dzięki dużej
ilości światła, jak i bieli – taki kolor ma podłoga i dodatki (m.in. lampy: stojąca
Arco marki Flos, wisząca Lolita firmy Moooi). Fotel to pamiątka po babci.

