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Od dawna zastanawialiśmy się, w jaki sposób możliwie 
najpełniej wyrazić ducha marki Dekorian. Pokazać to jak 
patrzymy na świat i jaką rolę chcielibyśmy odgrywać w na-
szym otoczeniu.

Kilka miesięcy temu narodził się pomysł powołania do życia 
magazynu, który daleki byłby od wszechobecnych folderów 
firmowych, a zarazem przybliżył Państwu mniej oficjalną 
twarz Dekoriana. Ale jak to zrobić, żeby opowiadać o sobie, 
a zarazem nie być posądzonym o narcyzm, a co najmniej 
egocentryzm? Postanowiliśmy zaprosić do tej opowieści 
i oddać głos naszym przyjaciołom, którzy na różnych eta-
pach towarzyszyli i dalej towarzyszą Dekorianowi. W gronie 
autorów nie mogło wobec tego zabraknąć Marii Seweryn, 
z którą od lat mamy przyjemność współpracować  czy Tomka 
Michniewicza, który wspólnie z nami namawia architektów 
do szalonych wypraw. Zaprosiliśmy też nową dyrektor kre-
atywną marki Dekorian, Dominikę Rostocką, której projekty 
i osobowość fascynowały nas od dawna.

Teraz magazyn trafia w ręce najszczerszych i najsurowszych 
recenzentów, czyli Państwa. Z tremą, ale i dreszczykiem 
emocji czekamy na opinie i komentarze. Miarą sukcesu będą 
chwile, przez które DEKORIAN HOME zagości w Państwa 
domach, a także to czy stanie się źródłem niebanalnych 
inspiracji. Nie tylko wnętrzarskich, ale też podróżniczych 
i kulinarnych. Oby tych chwil było jak najwięcej!
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WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
Wyślij zdjęcia, z krótkim opisem projektu i informacją jaki produkt/produkty marek sieci Dekorian zostały 

zastosowane w sfotografowanym wnętrzu na adres: redakcja@magazynvilla.pl lub redakcja miesięcznika VILLA, 
Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa z dopiskiem konkurs. Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 KWIETNIA 2015 r. 

Nagrodą jest wykonanie profesjonalnej sesji fotografi cznej nagrodzonego wnętrza 
i  jej publikacja w miesięczniku VILLA!

  Jesteś architektem 
lub projektantem wnętrz?

  Chcesz wygrać profesjonalną 
sesję fotografi czną swoich 
realizacji?

  Chcesz pokazać własne 
projekty w VILLI?

  Znasz marki sieci salnonów 
DEKORIAN? 

  Jeśli odpowiedź na te cztery 
pytania brzmi TAK, to weź udział 
w II edycji naszego konkursu, 
którego partnerem jest sieć 
salonów DEKORIAN!

    ZASADY ZGŁOSZENIA 
SĄ PROSTE

   Zrób zdjęcia zrealizowanego 
przez siebie projektu. 
Ważne aby we wnętrzu były 
wykorzystane produkty jednej 
z  poniższych marek sieci 
salonów Dekorian!

KONKURSU
II EDYCJA

 Wygraj z Dekorianem  i VILLĄ
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„Mam“ Sp. z o.o.

Zgórsko, ul. Leśna 31
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Kolor PARADISE,
(P2720-02). 

PARA PAINTS

Kolor ORCHID,
(P5224-24). 

PARA PAINTS

Kolor DOLPHIN BLUE,
(P5156-41). 

PARA PAINTS

Kolor PERPETUAL MOTION,
(P5103-52).

PARA PAINTS

Kolor OH SO CHIC,
(P5090-85). 

PARA PAINTS

Kolor FAIRY TALES,
(P5190-62). 

PARA PAINTS

* MEBLE 
I DODATKI
* MEBLE 
I DODATKI

1

2

3

* NA PODŁOGĘ

Podłoga Authentic - Berlin. 

NOBIFLOOR 

Podłoga WP414 Argen Wood. 

DESIGNFLOORING 

Wykładzina OCEAN 174. 

EPIC CARPETS 

Podłoga Old Amsterdam,

Extra white oiled. 

NOBIFLOOR 

PasteleTEMAT

* TAPETY I TKANINY

Tapeta WO1005-6. 
JIM THOMPSON

Wzór KAM202. 
OMEXCO

Wzór HAA11. 
OMEXCO

Tkanina CHEDI 3545/09.
JIM THOMPSON

Tkanina New Khmer 139 702. 
JIM THOMPSON

Tapeta Coron Emerald Isles. 
JIM THOMPSON* FARBY* FARBY

Kolor MAXED OUT,
(P5170-44).

PARA PAINTS

Kolor NORTHERN ONTARIO,
(P5166-44).

PARA PAINTS

Kolor MEDITATION TIME,
(P5171-34).

PARA PAINTS

Kolor NETWORK ACCESS,
(P5222-24).

PARA PAINTS

1 Pojemniki na ocet i oliwę.  HOUSE DOCTOR, 2 Szary fotel.  HOUSE DOCTOR, 3 Poduszka dekoracyjna.  HOUSE DOCTOR. Produkty dostępne na www.formazone.pl

* MEBLE 
I DODATKI

2

3
1

1 Kremowy fotel. LIBRA, 2  Poduszka z kolekcji  HOUSE DOCTOR, 3 Pufy.  LIBRA. Produkty dostępne na www.formazone.pl 

Wzór New Khmer WO1004-06.
JIM THOMPSON
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* TAPETY I TKANINY

FakturyTEMAT

Tapeta Sauvage Sa1104. 
GIARDINI 

Tkanina INTARA 3546/15. 
JIM THOMPSON

Tapeta Sauvage Sa1103. 
GIARDINI 

Wzór NOA1800. 
OMEXCO

Wzór Hicks Hexagon. 
COLE&SON

* NA PODŁOGĘ

Podłoga VGW83T Frosted Birch. 
DESIGNFLOORING

Podłoga Frozen - Grey oiled. 
NOBIFLOOR 

Podłoga Orzech naturalny. 
NOBIFLOOR 

Wykładzina OCEAN 174. 
EPIC CARPETS

Kolor DEEP BREATH,
(P5171-51).

PARA PAINTS

Kolor WEET ICEWINE,
(P5050-14).

PARA PAINTS

Kolor STAINLESS,
(P5244-24).

PARA PAINTS
1 Skórzany fotel.  LIBRA, 2 Stołek.  ZUIVER, 3 Lampion w kolorze miedzi.  HOUSE DOCTOR. Produkty dostępne na www.formazone.pl

3

Tkanina INTARA 3546-01. 
JIM THOMPSON 

Kolor NORTHERN ONTARIO,
(P5166-44).

PARA PAINTS

Tkanina MAKUT 2455. 
JIM THOMPSON 
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* NA PODŁOGĘ

1 Lustro w dekoracyjnej ramie.  LIBRA, 2 Żyrandol z czarnymi kloszami.  LIBRA,  3 Lampka stojąca.  LIBRA. Produkty dostępne na www.formazone.pl

PółtonyTEMAT

1

2

3

* MEBLE 
I DODATKI

Podłoga Old Amsterdam,

Smoke white oiled. 

NOBIFLOOR 

Podłoga Smoked/White. 

NOBIFLOOR 

Tapeta BIG CROCO. 
ELITIS 

Tapeta Ilusion - W01022/0. 
JIM THOMPSON
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Podłoga Light white

 oak oiled satin. 

NOBIFLOOR 

Wykładzina OCEAN 122. 

EPIC CARPETS

* FARBY* 
Kolor FIRST BASE,

(P5175-14).
PARA PAINTS

Kolor EVENING IN PARIS,
(P5219-44).

PARA PAINTS

Kolor STAINLESS,
(P5244-24).

PARA PAINTS

Tapeta CIMARRON. 
JIM THOMPSON

Tapeta SURFACES. 
GIARDINI

DEKORIAN HOME | TRENDY 2015 BY DOMINIKA ROSTOCKA
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Na tarasie wokół stołu projektu 
Fabrica Bejjaniego krzesła marki Emu

DOM 
na WYBRZEŻU

tekst: Anna Apps, zdjęcia: Think Puglia, projekt: Fabrice Bejjani 

Włoski minimalizm, 
orientalne akcenty, francuska 
nonszalancja. W tej pięknej 
willi przeplatają się różnorodne 
wpływy. Ale co najważniejsze 
całość pozostaje dyskretnie 
elegancka.  

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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T
a piękna willa usytuowana jest na południu Włoch, 
w Apulii. Mający najdłuższą linię brzegową region 
Italii rozciąga się wzdłuż całego obcasa przypomi-
nającego but półwyspu. Można by przypuszczać, 
że za tym odważnym projektem stoi włoski archi-

tekt. Nic bardziej mylnego. Autorem jest bowiem Libańczyk. 
Znany i ceniony na całym świecie Fabrice Bejjani. Miłośnicy 
dobrego designu z pewnością widzieli już wnętrza sygnowane 
nazwiskiem tego projektanta. Najpiękniejsze znajduje się 
we Francji, to dom i pracownia samego artysty. Dziś mamy 
okazję pokazać jego najnowsze dzieło.  

BARDZO 
SMACZNA 
MIESZANKA 
NOWOCZESNOŚCI 
I VINTAGE.

W salonie stanęło dodatkowe siedzisko. Na metalowej 
ramie ułożono obite lnem poduchy

Fotele z lat 50. XX wieku zostały 
odnowione i obite tkaniną marki 

Holland & Sherry 

Basen został wyłożony mozaiką 
marki Bisazza

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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W KUCHNI JASNY 
MARMUR 

ZESTAWIONO 
Z DREWNEM.

Do kuchni Fabrice Bejjani zaprojektował 
stół z marmurowym blatem, wokół niego 

krzesła Borge Morgensena zakupione 
w sklepie z antykami w Paryżu

Dzięki otwarciu kuchni na taras zyskała ona 
dodatkowe metry

Połączona z jadalnią i tarasem kuchnia 
to ulubione miejsce gospodarzy

Z ROZMACHEM
Malowniczo położony dom ma aż 350 metrów. Biała 
bryła podzielona jest na trzy części, dzięki czemu nie 
stwarza wrażenia przytłaczającego kolosa. Ogromne 
przeszklenia i jasne kolory sprawiają, że całość jest 
lekka i bezpretensjonalna. Wnętrza są subtelne i ele-
ganckie. Zastosowano tu naturalne materiały pocho-
dzące z regionu Apulii. Jednak sposób w jaki zostały 
wkomponowane we wnętrze jest już na wskroś nowo-
czesny. Fabrice umiejętnie dobrał kolorowe tkaniny, 
które ożywiły przestrzeń, zastosował tu też tak lubiane 
przez niego drewno orzechowe, lakierowany na biało 
metal i marmur. 

LATO W PEŁNI
Dzięki otwarciu kuchni i jadalni na ogród gospodarze 
mają nie tylko piękny widok, ale też mogą się tu poczuć 
jak na wakacjach. Wdzierająca się do wnętrza zieleń, 
zapach ziół i śpiew ptaków pozwalają się w pełni zre-
laksować. Większość mebli jest tu autorstwa Fabrica 
Bejjaniego. Od razu widać zamiłowanie projektanta do 
vintage – lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Pozo-
stałe zostały zakupione na targach staroci w różnych 
miejscach świata, odnowione i przywiezione tu, aby 
dodały ostateczny sznyt całości. 

TARAS Z WIDOKIEM
Wiosną, latem i wczesną jesienią sercem domu jest 
ogromny taras. Służy on zarówno jako jadalnia, jak 
i salon. Ustawiono tu ogromny okrągły stół, przy którym 
do kolacji może zasiąść nawet 14 osób. Goście mogą 
podziwiać wspaniały widok na okolicę i leżący poniżej 
tarasu basen, do którego prowadzą kamienne schody. 

Dzięki marmurowej posadzce 
w sypialni panuje miły chłód

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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tekst: Anna Apps, zdjęcia: Tomirri, projekt wnętrz: Autorska Pracownia Projektowania Wnętrz Anny Koszeli, 
Anna Koszela i Marta Smorowska, stylizacja: Marta Smorowska

Elegancki, a przy tym kolorowy. Stylowy, ale zarazem 
funkcjonalny. I przede wszystkim harmonijny.
Właśnie taki jest ten stupięćdziesięciometrowy

apartament na warszawskiej Ochocie.

D
ziś w tym wnętrzu króluje subtelna gra 
kolorów, harmonia i elegancja. Kiedyś 
panował tu jednak chaos. Jaskrawe 
barwy, bibeloty, pamiątki z podróży. 
Gospodarze: Elżbieta i Miguel byli 

zmęczeni tym niespójnym wystrojem, dlatego 
zwrócili się do pracowni Anny Koszeli z prośbą, 
aby wprowadziła do wnętrza styl i porządek. 
Jednak projektantka bała się, że nie zaufają jej 
i jej wizji tego wnętrza. Przed metamorfozą wy-
strój apartamentu był bardzo charakterystyczny, 
a zaproponowane przez nią zmiany rewolucyjne.

KOLOROWA REWOLUCJA
Anna Koszela miała trudne zadanie. Musiała nie 
tylko uporządkować estetycznie całe wnętrze, ale 
także wkomponować pewne elementy starego wy-
stroju w nowy projekt. Gospodarze byli bowiem 
przywiązani do niektórych mebli np. lustra w sta-
lowej ramie. Nie chcieli też wymieniać bambuso-
wej podłogi. Poprosili również aby bulaj w ścianie 
pozostał na swoim miejscu. Pierwszym krokiem 
architektów było ustalenie nowego schematu kolo-
rystycznego i przekonanie do niego gospodarzy. 

MIEJSCE 
POD OKNEM 

WYKORZYSTANO 
NA JADALNIĘ. 

W TURKUSIE 

W jadalni drewniany stół wg projektu
 Anny Koszeli. Nad nim lampy marki Eichholtz

W salonie stanęły brązowe
sofy marki Bizzarto

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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Zamiłowanie Elżbiety i Miguela do południowych klima-
tów zaowocowało bowiem mnogością kolorów. Jedno 
było pewne – limonkowa ściana w salonie musiała znik-
nąć. Wnętrze zyskało spokój. Ściany i sufity są tu jasne.
Kolory: turkus i kobalt wprowadzono umiejętnym doborem 
dodatków. Te barwy przewijają się przez całe wnętrze. 
Architektki postanowiły też pozostawić niektóre detale 
świadczące o zamiłowaniu właścicieli do ciepłych klimatów 
południa. I tak wentylatory pod sufitem zostały wkompono-
wane w nowe oblicze apartamentu.

WIĘCEJ PRZESTRZENI
Apartament wymagał także całkowitej wymiany mebli 
i zmiany ich układu, tak aby wnętrze stało się funk-
cjonalna. Niewykorzystana wcześniej przestrzeń przy 
oknie stała się jadalnią. Stanął tu stół i krzesła, a po-
wierzchnię wykuszy okiennych wykorzystano jako do-
datkowe siedziska. Dzięki temu powierzchnia salonu 
znacznie się zwiększyła. Właśnie na tym zależało go-
spodarzom, bo tu jest serce domu, miejsce relaksu.
A czas spędzany z rodziną umila nowoczesna technologia. 
Projektor podwieszony pod sufitem, telewizor na wysięgni-
ku oraz ukryty ekran, który zjeżdża przed lustro. Dyskretnie 
schowane jest też profesjonalne nagłośnienie. 

ZOOM NA PROJEKTANTA
ANNA KOSZELA
www.annakoszela.pl

Właścicielka Autorskiej Pracowni Projektowania Wnętrz, absolwentka 
Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Poza pro-
jektowaniem interesuje się grafiką i wzornictwem przemysłowym. 
Jej zdaniem rolą projektanta wnętrz jest wydobycie z przestrzeni 

naturalnego piękna, wyeksponowanie detali i zapewnienie optymalnej funkcjonalności. 
Sama idzie jednak jeszcze o krok dalej, co wyraża w przewodnim haśle swojej pracowni, 
które brzmi: „Harmonia przeciwieństw”. Architektka dba, aby jej projekty wnętrz były prze-
wrotne, niekiedy zaskakujące. Z dużą swobodą zestawia ze sobą elementy kontrastowe, 
które jednak spójnie współistnieją. Sama tak mówi o swoim spojrzeniu na projektowa-
nie: „Moja wizja harmonijnej przestrzeni jest koktajlem świeżych pomysłów, starannie 
wymieszanych z chłodną dbałością o funkcjonalność użytkową wnętrza. Moje projekty to 
dynamiczne połączenia kontrastów, harmonia formy i faktury, eklektyzm stylów, spójna 
całość wytrącona z nudy asynchronicznym detalem”. 

W SALONIE ZADBANO 
O MIEJSCE DO 
PRZECHOWYWANIA. 

Ulubione miejsce 
domowego pupila

 Zadbano tu o każdy detal.
Ceramika ze sklepu Yego

W salonie zabudowa z białego MDF-u, 
projekt Anna Koszela, 

wykonanie Deco Kwadrat 
Dorota Garwolińska

W holu regał wg projektu Anny Koszeli,
wykonanie Deco Kwadrat Dorota Garwolińska

DEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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W sypialni zabudowa łóżka wykonana wg projektu 
Anny Koszeli przez pracownię mebli tapicerowanych Sopha

NA MIARĘ
Większość mebli została zaprojektowana przez Annę Koszelę 
zgodnie z potrzebami właścicieli. Tak było w przypadku białej 
zabudowy z MDF-u w salonie, regału w holu czy zabudowy 
łóżka w sypialni gospodarzy. Uzupełniono je designerskimi 
przedmiotami i sztuką, czyli elementami, których nie powin-
no zabraknąć w żadnym wnętrzu. Elżbieta i Miguel wybrali 
pracownię architektki po obejrzeniu jej realizacji w interne-
cie. Wiedząc, że jej poprzednie realizacje przypadły im do 
gustu projektantka mogła zastosować w tym wnętrzu cechy 
charakterystyczne dla swojego stylu. Znajdziemy tu kontra-
sty kolorystyczne, połączenia różnych faktur i materiałów, 
połysku i matu. A także mieszankę klimatów industrialnych 
i klasycznej elegancji.

LUSTRA 
POWIĘKSZAJĄ 
OPTYCZNIE 
PRZESTRZEŃ 
SYPIALNI.

W lustrze widać odbicie fotela 
Organic Chair marki Vitra

Lustro powiększa optycznie 
przestrzeń sypialniDEKORIAN HOME | WNĘTRZA
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W nowoczesnej 
ODSŁONIE

tekst: Marta Czabała, zdjęcia Marta Pala-Szczerbak

Nowoczesne, wyrafinowane 
wnętrze w małej miejscowości 
na Śląsku. Wykończenie tego domu 
trwało prawie trzy lata. Ale efekt 
zachwyca wszystkich. 

Na podłodze parkiet 3810 
Amsterdam Dark Brown marki Nobifloor.

 Nad stołem bilardowym zawisły 
lampy Urquiola Foscarini

JADALNIA 
POŁĄCZONA 

JEST Z POKOJEM 
BILARDOWYM.

22|23
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T
o doskonały przykład na to, że nowo-
czesne wnętrza nie są wcale domeną 
dużych miast. Ten dom stoi z daleka od 
centrum niewielkiej miejscowości, w ma-
łej zabudowanej uliczce. Od głównej uli-

cy dzieli go niewielki, doskonale zagospodarowany 
ogródek. To typowa rodzinna okolica, pełna jedno-
rodzinnych domów i działek. Wszyscy się tutaj znają. 

NOWA WERSJA STAREGO
Właściciele domu odziedziczyli go po rodzicach. 
Oboje są po 40tce, mają trójkę dzieci w wieku szkol-
nym. Przed remontem mieszkali tuż obok, w mniej-
szym domu, położonym na tej samej działce. Kiedy 
dzieci zaczęły dorastać, szybko okazało się, że po-
trzebne będzie więcej miejsca. Rodzice chcieli, aby 
Wiktor, Artur i Karolina mieli własne, osobne pokoje, 
indywidualną przestrzeń do zagospodarowania tak 
jak sami chcą. Oboje prowadzą też własną firmę, 
ważne było więc posiadanie domowego biura. Stąd 
decyzja o remoncie, przeprowadzce i połączeniu obu 
domów. Nie było łatwo, bo wszystkie roboty trwały 
ponad dwa lata, był to okres kiedy rodzina musiała 
godzić codzienne życie z ograniczoną przestrzenią 
i wszechobecnością ekip budowlanych. Ale efekt 
okazał się warty wyrzeczeń.  



DZIĘKI 
WYKORZYSTANIU 
CEGŁY WNĘTRZE 
JEST CIEPŁE 
I NOWOCZESNE.

NA 330 METRACH
Z pomoca projektantki i sieci salonów Dekorian na 330 mkw. 
powstało wnętrze wyjątkowe, harmonijnie łączące oba domy 
stylem i wystrojem. To parter, pierwsze piętro oraz zaada-
ptowane poddasze. Najniższy poziom został oddany właśnie 
dzieciom. Chociaż to nietypowe rozwiązanie, to tylko na tym 
poziomie można było wygenerować trzy osobne (a jednocze-
śnie podobne metrażem) pokoje dla rodzeństwa. Znajdziemy 
tutaj jeszcze ich wspólną łazienkę i przedpokój. Pierwsze piętro 
przeznaczone zostało na przestrzeń wspólną dla całej rodziny 
i ewentualnych gości. Zastosowano tutaj dość nietypowe 
rozwiązania, łącząc funkcje pozornie niezwiązanych ze sobą 
pomieszczeń. Kuchnia połączona została z pokojem kinowym. 
Jadalnia funkcjonuje też jako pokój bilardowy. W pozostałej 
przestrzeni znajdziemy łazienkę gościnną, pralnię i wejście 
do łącznika. Poddasze to przestrzeń przeznaczona dla rodzi-
ców. Oboje mogą pochwalić się imponującą kolekcją ksią-
żek, dlatego ich sypialnię połączono z efektowną biblioteką. 
Nie zabrakło tutaj garderoby i ogromnej łazienki połączonej 
z sauną. Własny biznes wymaga czasami pracy w domu, stąd 
też nie mogło tutaj zabraknąć miejsca na home office.   

W kuchni blat z antybakteryjnego 
kwarco-granitu Silestone

Wnętrza pomalowano farbą ceramiczną Elite Ceramic 
4090 marki Para Paints. Nad biurkiem regulowana 
lampa Artemide Tolomeo 

ZOOM NA PROJEKTANTA

MARTA PALA-SZCZERBAK

Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa Przemysłowego 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Po studiach przeprowadziła 
się do Krakowa, gdzie mieszka do dziś. Tu też rozpoczęła swoją 
karierę. Najpierw pracowała w biurach projektowych, a trzy lata 

temu założyła własną pracownię Minimoo, która specjalizuje się w kompleksowym 
projektowaniu wnętrz w małej oraz dużej skali. Jest zwolenniczką minimalizmu, jednak 
szanuje styl i upodobania klientów, z którymi pracuje. Jej guru w dziedzinie architektury 
to Zaha Hadid. Ceni też japońskich minimalistów, szczególnie Tadao Ando. Do grona jej 
ulubionych projektantów należą: Starck, Urquiola oraz J.M. Massaud. Jeśli chodzi o marki 
mebli, to preferuje: Moooi, B&B Italia i Porro, a na naszym rodzimym podwórku: Noti, 
Malfor czy Moho.

www.minimoo.pl
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WŁAŚCICIELE 
POSTAWILI 
NA NATURALNE 
MATERIAŁY.

CIEPŁE, NOWOCZESNE
Przed rozpoczęciem remontu właściciele postawili jeden wa-
runek. Dali się przekonać do nowoczesnych wnętrz, chcieli 
jednak, żeby były one ciepłe, rodzinne. Połączone ze sobą domy 
(pierwszy wykończony został w stylu rustykalno – kolonialnym) 
musiały też harmonizować. Stąd decyzja o wykończeniu ca-
łości w „złamanej bieli”, ciepłych kolorach, najczęściej beżach 
i odcieniach brązu. Czystą biel zarezerwowano wyłącznie dla 
sufitów, frontów zabudowy kuchennej i elementów łazienki na 
poddaszu. Jedyną tapetę odnajdziemy w pokoju kinowym. Wraz 
z biegiem remontu, właściciele domu coraz bardziej „zakochi-
wali” się jednak w odcieniach szarości, stąd też decyzja o użyciu 
jej w pokojach chłopców, gdzie zobaczymy efektowne murale, 
przedstawiające ich ulubione auta. Cały wystrój ociepla drewno 
– orzech amerykański. W sypialniach przytulność podkreślono 
eleganckimi wykładzinami Epic Carpets. Wykorzystano prawie 
same naturalne materiały: kamień, spieki kwarcowe Laminam, 
drewno, ręcznie wyrabianą cegłę (stara nie nadawała się do 
odrestaurowania). To właśnie ta, wszechobecna w domu cegła 
stała się ostatecznym połączeniem rodzinnego ciepła z propo-
nowaną przez projektantów nowoczesnością. Wraz z nowym 
domem, odrestaurowano też ten stary. Znalazło się w nim miej-
sce na kuchnię z jadalnią, salon, sypialnię, bibliotekę, siłownię, 
2 łazienki i pomieszczenie gospodarcze. W niewielkim ogrodzie 
umieszczono jacuzzi, małe boisko do gry w piłkę nożną oraz 
to do koszykówki.

Efektowną łazienkę
połączono z sauną

W gościnnej łazience znajdziemy 
ogromną umywalkę Ceramica 

Flaminia Aquagrande

W łazience na poddaszu znajdziemy 
ceramikę Duratit 2nd Floor, 
armatura PuraVida Axor
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ŚWIAT 
 Jima  Thompsona

tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis 
prasowy marki Jim Thompson

To zupełnie nowe podejście do tapet i tkanin. Magiczne, niepowtarzal-
ne wnętrza są zupełnie niepodobne do tych, które jeszcze niedawno 
kojarzyliśmy z tapetami. Te miały kiedyś zdecydowanie niedobry PR. 
Wykonane ze złej jakości produktów, często ograniczone były do 
kilka standardowych motywów. Źle radziły sobie w coraz bardziej 
popularnym minimalizmie, znikając w końcu z większości wnętrz. 
Ale przerwa była krótka. W architekturze wnętrz powróciła moda 
na bogate dekoracje, pomieszczenia „z duszą”. Ich nieodzownym 
elementem stają się właśnie tapety i tkaniny. Dzisiaj nie przypominają 
w niczym swoich starszych krewnych. Potrafią całkowicie przemienić 
dom czy mieszkanie. Kreują klimat, podkreślają  styl pomieszczenia, 
dodają elegancji. Są trwałe, unikatowe i niepowtarzalne. Doskonałym 
potwierdzeniem tej tezy są właśnie produkty marki Jim Thompson. 
To największy na świecie producent ręcznie tkanych tkanin oraz 
tapet, które od ponad 60 lat zachwycają klientów i specjalistów 
branży na całym świecie.

NA POCZĄTKU BYŁ CZŁOWIEK
Jak to z sukcesem bywa, za jego początkiem stanął człowiek z pasją 
i wizją. Pomysłodawcą i założycielem firmy był właśnie Jim Thompson 
(ur. w 1906 r.), amerykański architekt i kolekcjoner sztuki. Swoją 
zawodową młodość Thompson poświęcił architekturze wnętrz, był 
też dyrektorem baletu. To właśnie wtedy odkrył swoją największą 
pasję – scenografię i kostiumologię. Na drodze do jej rozwijania 
stanęła jednak II Wojna Światowa i służba wojskowa. Po jej za-
kończeniu Thompson odnalazł swoje miejsce na ziemi w odległym 
Bangkoku, niemalże natychmiast zachwycając się ponadczasową 
orientalną sztuką i kulturą całej Tajlandii. To właśnie tam narodził się 
pomysł przeniesienia jej wyjątkowego wyglądu do zachodnich wnętrz. 
Firma Jim Thompson rozpoczęła swoją działalność w 1950 roku.  

Wnętrza pełne orientalnej subtelności, koloru i wyjątkowych 
wzorów? To nie tylko domena  Dalekiego Wschodu. 

Poznajmy markę Jim Thompson. 

Jim Thompson

Papierowa tapeta Butterfly House, inspirowana  
XVIII – wiecznymi dekoracjami chińskiej porcelany. 

Dostępna w 4 wariantach kolorystycznych,  
szer. 137 cm, sprzedawana na metry. Wzór ma 
koordynat w ofercie tkanin. JIM THOMPSON

Papierowa tapeta Jean Jeanie, 
wygląda jak jeansowy patchwork. 
Przez swoją prostotę i odwołanie 
do najpopularniejszego od 200 lat 
i znanego na całym świecie materiału 
jest jednocześnie nowoczesna 
i klasyczna. JIM THOMPSON

Papierowa tapeta Hexastripe – geometryczne 
kształty ukladają się w abstrakcyjny wzór, 
przypominający zabawę z kalejdoskopem. 

Tapeta dostępna w 4 wariantach 
kolorystycznych, ten sam wzór dostępny także 

na tkaninach. JIM THOMPSON

Tapeta papierowa Shanghai Stripe – za 
inspirację posłużyła bordiura chińskiego 

dywanu – charakterystyczne ozdobne 
lamowania pasów i ich łamana linia kojarzą się 

mocno z artystycznym klimatem Szanghaju  
lat 30. zeszłego wieku. JIM THOMPSON
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Dzięki znajomościom założyciela i doskonałym produktom, szybko zna-
lazła klientów w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W momencie 
powstania miała 100 pracowników, dzisiaj może pochwalić się aż 3000 
i 50 zakładami produkcyjnymi na całym świecie. Chociaż jej oferta 
jest stale poszerzana, to właśnie orientalne motywy do dziś pozostają 
rozpoznawanym na całym świecie znakiem firmy.

OD JEDWABIU DO TAPET
Pierwszą „miłością” Thompson obdarzył jednak jedwab. To właśnie ten 
delikatny materiał stał się podstawą działalności firmy. Ręcznie tkany 
jedwab dostępny był w dowolnej liczbie kolorów, grubości czy faktur. 
Stał się kluczem do popularności marki Jim Thompson. Zachęcona 
sukcesem firma poszerzyła swoją ofertę o tapety do wnętrz, równie 
wyjątkowe co tkaniny. To nie były jedynie zwykłe tapety. Projektowane 
przez światowej sławy artystów i designerów zachwycały mnogością 
subtelnych orientalnych wzorów, eleganckimi schematami, zdolnością 
do wykreowania wybitnego klimatu w każdym wnętrzu. Inspiracją do 
ich wyglądu była ponownie sztuka, architektura i przyroda Dalekiego 
Wchodu.  Szybko zyskały sobie uznanie specjalistów, którzy jednogłośnie 
podkreślali ich niepowtarzalny charakter. Oferta tapet Jim Thompson 
to dzisiaj kilkanaście kolekcji, każda po kilkadziesiąt unikatowych wzo-
rów. Znajdziemy w nich zróżnicowane motywy, które zaczarują każde 
wnętrze. To chociażby „House on the Klong”, nawiązujący do domu 
rodzinnego Thompsona, kolekcja pełna ciepłych kolorów przypomina-
jących tradycyjne tajskie domy. To także „Pagoda and Palms” wnętrza 
inspirowane ręcznie tkanymi dywanami tybetańskimi, czy „Temple of 
Dawn” nawiązująca do słynnej Świątyni Świtu. Na wszystkich znajdziemy 
orientalne, wschodnie motywy przedstawiające tradycyjną ceramikę, 
wątki roślinne i zwierzęce. Wyłącznym dystrybutorem tapet marki Jim 
Thompson w Polsce jest sieć salonów z wyposażeniem wnętrz Dekorian.

Fantazyjne panele w tle to złudzenie 
optyczne. Tapeta Beraderie, 
dostępna w delikatnych, pudrowych 
kolorach, wygląda świetnie na dużych 
powierzchniach. JIM THOMPSON

Imari – elegancki wzór, 
z wdziękiem operujący mieszaną 

fakturą, która nadaje mu 
trójwymiarowość. Dostępny  

w 7 kolorach. JIM THOMPSON

Papierowa tapeta Chinese Daisiy, 
dostępna w 5 pastelowych

   kolorach, delikatna i elegancka, 
nada szlachetność każdej ścianie. 

JIM THOMPSON

F A R B Y
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PODŁOGA w centrumuwagi
tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwisy prasowe firm

Podłoga jest ostatnim 
bastionem, który dumnie 

zdobył design. Ta współczesna 
jest wyjątkową ozdobą 

pomieszczenia. Może zaskakiwać. 
FITNICE FITNICE

PODŁOGA 
WINYLOWA 

TO EKOLOGICZNE 
I STYLOWE 

ROZWIĄZANIE. 

Podłogi służyły kiedyś wyłącznie do chodzenia. Mniej lub 
bardziej solidne, nie były w stanie pochwalić się niczym 
wyjątkowym. Szczytem luksusu dla wielu domów wydawało 
się wymienienie znienawidzonych płytek PCV na wymarzoną 
przez wielu podłogę drewnianą, najlepiej dębową, jedno-
znacznie kojarzoną z elegancją. Dzisiaj mamy zdecydowanie 
bardziej zróżnicowany wybór. Chociaż podłoga wciąż powin-
na być przede wszystkim solidna, może też być efektowna. 
Na jej powierzchni znajdziemy wiele zaskakujących i pozornie 
niespotykanych elementów. 

WSZECHSTRONNY WINYL 
Coraz częściej na podłodze spotykamy panele winylowe. 
Doskonale odnajdą się zarówno w mniejszych domowych 
jak i komercyjnych pomieszczeniach. Są antystatyczne i od-
porne na wilgoć. To ekologiczne i stylowe rozwiązanie, które 
pozwoli na wykreowanie dowolnie wyglądającej przestrzeni. 
Jedną z najbardziej rozległych ofert może się pochwalić firma 
Designflooring. Oferowane przez nią winyle mogą imitować 
dowolną fakturę. Miękkie drewno, znacznie cieplejszy od tego 
prawdziwego marmur, ceramikę, która nie pęknie i nie zary-
suje się. Mozaikowe podłogi zawsze nadadzą ciepła wnętrzu.

Podłoga Art Select EW02.
DESIGNFLOORING

Podłoga winylowa (SP213) z kolekcji Opus. 
DESIGNFLOORING

DEKORIAN HOME | INSPIRACJE
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W każdym gatunku znajdziemy kilkanaście do kilkudziesięciu 
różnych wzorów. Niezależnie jednak od tego jaki jest wygląd 
ostateczny, każda z oferowanych przez firmę podłóg jest wyjąt-
kowo trwała i odporna. 

„NIETYPOWA” SKÓRA I KOREK 
Ten, kto kiedykolwiek powiedział, że skóra nie może odnaleźć się 
na podłodze, wie już że nie miał racji. Skórzane podłogi to prze-
łom designu we wnętrzach i doskonały sposób na podkreślenie 
elegancji we wnętrzu. To też rozwiązanie ekologiczne - podłoga 
jest w 80 procentach wykonana z niewykorzystanych materiałów 
skórzanych, pozostałych po produkcji chociażby ubrań czy akce-
soriów. Zajrzyjmy do oferty Torlys, prezentującej to wyjątkowe 
rozwiązanie. Wśród produktów tej marki znajdziemy aż 12 wzorów, 
różniących się kolorem i fakturą. W ofercie Torlys jest też pod-
łoga korkowa, cicha, bardzo łatwa do czyszczenia. Oba rodzaje 
wykończenia są wyjątkowo trwałe na wgniecenia czy uszkodzenia 
mechaniczne. Doskonale się ze sobą komponują, dlatego możemy 
łączyć je bez użycia żadnych dodatkowych listew. 

A MOŻE WYKŁADZINA?
Kto z nas lubi zimną podłogę? W szczególności tę w sypialni, 
gdzie często chodzimy boso. Odpowiedzią na zapewnienie 
przyjemnego ciepła pod stopami może być właśnie nowoczesna 
wykładzina. W niczym nie przypomina już tej burej, jednostajnej 
wykładziny, jaką znamy z całkiem niedawnych jeszcze czasów. 

Specjalistą w wyszukiwaniu tych najbardziej odpowiednich jest 
dzisiaj firma Epic Carpets, w swoich produktach łącząca ele-
gancki design i praktyczność użytkowania. W ofercie ma miękkie, 
eleganckie i wyjątkowe wykładziny, które odnajdą się w każdym 
wnętrzu, nigdy go jednak nie przytłoczą. Staną się atrybutem 
pomieszczenia. Wytrzymałe kolekcje przeznaczmy do dziecięcej 
sypialni (kolekcja Ocean), wspólne przestrzenie pokryjmy grubą 
wykładziną o dodatkowej odporności (kolekcja Prestige), podłogę 
własnej sypialni tą delikatną, przypominającą w dotyku jedwab 
(kolekcja Tenderness). Kolekcja Eco (100 procent wełna, sizal) 
przeznaczona jest dla wielbicieli ekologii. 

EFEKTOWNA PLECIONKA
Kojarzycie dzielnicę Eixample w hiszpańskiej Barcelonie? To wła-
śnie ona stała się inspiracją dla tej wyjątkowej podłogi. Do naszych 
przestrzeni wprowadza ją firma Fitnice. Jej motywacją było po-
nowne odkrycie tego wyjątkowego hiszpańskiego wyglądu, łącząc 
design z wyjątkową odpornością. Produkty Fitnice to wyjątkowo 
eleganckie podłogi plecione, oparte na winylowym wzmocnieniu, 
dodatkowo wzmocnione siatką konstrukcyjną. To właśnie dzięki 
temu podłoga jest wyciszona akustycznie i wyjątkowo stabilna. 
Jest łatwa do położenia, odporna na ogień i działanie pogody, 
przeciwbakteryjna. Znajdziemy ją nie tylko w domach. Doskonale 
sprawdza się też w biurach, centrach handlowych, hotelach czy 
restauracjach, gdzie wnętrza narażone są na wyjątkowo inten-
sywne użytkowanie. 

EPIC CARPETS

EPIC CARPETS

EPIC CARPETS
Podłoga Cork Peppercorn. 

TORLYS
Podłoga Cork Burl Shoreline. 
TORLYS

Podłoga Cork Vintage  
Earl Grey. TORLYS

PODŁOGA KORKOWA 
JEST CICHA  

I BARDZO ŁATWA  
DO CZYSZCZENIA.
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DESIGN  
ZAMKNIĘTY  w kwarcu

tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Laminam

Ciepły, drewniany, minimalistyczny w formie czy też rusty-
kalny – sposobów na wykończenie domu może być dokład-
nie tyle ile ich właścicieli. Ograniczeniem jest w zasadzie 
wyłącznie nasza wyobraźnia. To my sami decydujemy jak 
go urządzić, zgodnie z jednym z wielu stylów, dowolnie je 
mieszając lub wprowadzając całkowicie własne, indywidu-
alne pomysły. I chociaż lubimy design naszego własnego 
domu, doceniamy też jego praktyczność i wytrzymałość. 
Obie cechy doskonale łączą właśnie spieki kwarcowe. To 
jedno z najnowszych i najbardziej uniwersalnych rozwiązań 
w wykańczaniu wnętrz, zjednujące sobie coraz szersze 
uznanie klientów ale też specjalistów branży. Jak zgodnie 
podkreślają projektanci, architekci i producenci, spieki 
mają wyłącznie zalety. 

ULTRACIENKIE
Ogromne ale niezmiernie cienkie płyty zapowiadają re-
wolucję w branży. Spieki są pierwszym idealnie wszech-
stronnym materiałem stosowanym do wykańczania 
wnętrz. Doskonale sprawdzą się w każdym pomieszcze-
niu. Dopasują się kolorem lub wręcz odwrotnie – prze-
łamią jednostajność wystroju. Wkomponują się w styl, 
dodadzą całości elegancji. Z łatwością staną się pierw-
szoplanową ozdobą domu. Wbrew niektórym opiniom 
nie są zarezerwowane wyłącznie dla ścian czy podłóg.  

Design, wszechstronność i wytrzymałość  
połączyły się w końcu w jednym produkcie.  
Spieki kwarcowe Laminam szturmem zdobywają 
rynek. To rewolucja w wykańczaniu wnętrz. 

Spieki kwarcowe są 
wyjątkowo trwałe. 

LAMINAM

Spieki kwarcowe mają 
szerokie zastosowanie. 

LAMINAM

Spieki kwarcowe doskonale sprawdzą 
się w kuchni. LAMINAM

Spieki kwarcowe mogą  
mieć grubość zaledwie  
3 mm. LAMINAM

 SPIEKI SĄ IDEALNIE 
WSZECHSTRONNYM 

MATERIAŁEM  
DO WNĘTRZ.
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Doskonale odnajdą się na blatach czy meblach, mogą też 
stanowić wyłącznie element dekoracyjny. Imitują wiele 
materiałów – naturalny kamień, drewno, metal, a nawet 
węgiel. W przeciwieństwie do oryginałów są znacznie 
bardziej odporne. Spieki nie zarysowują się, nie ścierają, 
są odporne na detergenty i promienie UV. Oprą się na-
wet niezmiernie intensywnemu użytkowaniu, nie zmienią 
wyglądu przez długie lata. 

SUPERWYTRZYMAŁE
Swój efektowny wygląd i wytrzymałość zawdzięczają 
doskonale dobranej kompozycji naturalnych materiałów. 
Znajdziemy tutaj kwarc, iły łupkowe, skały granitowe czy 
pigmenty ceramiczne. Granulat z tych surowców zostaje 
sprasowany, potem poddany technologii spiekania, wszystko 
zaś jest wypalane w temperaturze 1220 stopni. Tak właśnie 
powstają duże płyty (300x100 cm), dowolnie przycinane, 
w zależności od przeznaczenia. Wbrew pozorom wcale nie 
są nadmiernie ciężkie. Najcieńsze mają zaledwie 3 milime-
try grubości, 1 metr kwadratowy waży ok. 8 kg. Spełnią 
wszystkie wymagania klienta. Producenci pilnie śledzą 
obowiązujące w branży trendy, stale poszerzając swoją 
ofertę. Dostosowują się do światowych trendów, słuchają 
klienta. W zasobach Laminam znajdziemy dzisiaj ponad 
150 osobnych wzorów, różniących się kolorem i fakturami. 

Spieki kwarcowe w roli 
ozdobnych paneli. LAMINAM

Wystrój w stylu vintage to zasługa 
spieków kwarcowych. LAMINAM

Projektanci doceniają doskonałe 
parametry spieków. LAMINAM

Spieki kwarcowe znajdują zastosowanie także 
w przestrzeniach biurowych. LAMINAM

Powierzchnia spieków jest łatwa 
w utrzymaniu czystości. LAMINAM
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tekst: Marta Czabała, zdjęcia: serwis prasowy Para Paints 

Wielbiciele tradycji mogą skorzystać z naturalnych, przypominających kamień od-
cieni beżów i bieli (Summer Savory PF56, Coconut Sugar PF60 czy Bianco Feather 
PF15), doskonałych do klasycznych wnętrz i pomieszczeń, w których wykonuje-
my pracę. Idealnie sprawdzą się w kuchni czy łazience. To zresztą z myślą o tych 
dwóch pomieszczeniach firma przygotowała specjalny rodzaj farb. Będą doskona-
łym rozwiązaniem przy adaptacji poddasza. Jeśli chcemy przełamać jednostajność 
takiego wystroju, możemy dodać bardziej intensywną barwę, poprawiający humor 
niebieski (Dazzle Denim PF72) czy energetyzujący żółty (Bird of Paradise PF49). 
To świetne rozwiązanie w pokoju dziecięcym.

Wiosna to doskonały moment na remont i zmianę wystroju wnętrz. Najpro-
ściej zacząć od koloru ścian, który może całkowicie odmienić cały dom. Swoje 
propozycje przedstawiła niedawno firma Para Paints, prezentując trendy 
na 2015 rok. Oferta kolorów i kolekcji została opracowana we współpracy 
z architektami wnętrz, specjalistami z branży i artystami. Efektem jest 
wyjątkowa kompozycja kolorów, doskonała do każdego rodzaju wnętrz, 
dopasowana do wszechstronnych gustów klientów. Doskonale sprawdzą 
się stosowane indywidualnie i we wzajemnych kompozycjach. To także 
podsumowanie pracy firmy, która w 2015 roku świętuje 100-lecie swojego 
istnienia. Pierwszym z przedstawionych trendów jest Mystique. Znajdziemy 
tutaj fiolet (Spectrolite PF 73) czy też zwiewny i delikatny beż (Princess Cut 
PF57). Nie zabraknie brązów (ciemnoczekoladowegp Humberstone PF74 oraz 
jasnobrązowego Quarry Streak PF75), beżu połączonego z szarością (Summer 
Savory PF56) czy srebrem. Zwieńczeniem jest morski Tahitian Pearl PF64. 
Mystique przeznaczona jest do wnętrz wykańczanych w stylu klasycznym 

lub art déco. Mystique świetnie sprawdzi się we wnętrzach o charakterze 
rezydencjalnym, będzie doskonała do salonu. Jej kolory będą komponować 
się z naturalnym kamieniem, luksusowymi tkaninami, dekoracjami ze szkła 
i kryształu. Kolejnym prezentowanym przez firmę trendem jest Indulgence.  
To kompozycja ciemnofioletowego (Boysenberry PF23) i jasnoszarego koloru 
(Sterling Spoon PF71). Obie barwy sprawdzą się lepiej we wzajemnym 
towarzystwie niż samodzielnie. Mają doskonałe działanie na psychikę i pod-
świadomość człowieka. Fiolet znany jest z działania wyciszającego. Pomaga 
uspokoić nerwy, wycisza, pobudza wyobraźnię. Stosowany samodzielnie może 
jednak przytłoczyć, dlatego najlepiej stosować go w kombinacji z jaśniejszym 
kolorem, proponowanym właśnie w Indulgence. Pomyślmy o tej kolekcji 
wykańczając romantyczną i wygodną sypialnię. Jej kolorystyka bezpośrednio 
przyczyni się do lepszego odpoczynku. Oferta firmy nie kończy się na dwóch 
propozycjach. Podsumowaniem trendów na 2015 rok jest kolekcja Dawn. 
To tutaj znajdziemy najbardziej zróżnicowaną kompozycję barw. 

Wiosna to nie tylko dłuższe dni i więcej słońca, ale przede wszystkim 
kolory. Zaprośmy je do naszych wnętrz i pozwólmy się zaczarować. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Indulgence

Mystique

Dawn

Kolor HUMBERSTONE,
(PF74).

PARA PAINTS
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IndulgenceIndulgenceIndulgence

Kolor QUARRY STREAK,
(PF75).

PARA PAINTS

Kolor SONIC BUZZ,
(PF66).

PARA PAINTS

Kolor TAHITIAN PEARL,
(PF64).

PARA PAINTS

Kolor SUMMER SAVORY,
(PF56).

PARA PAINTS

Kolor BUTTERFLY JASMINE,
(PF26).

PARA PAINTS

Kolor SPECRO
LITE,

(PF73).
PARA PAINTS

Kolor PRIN
C

ESS CU
T,

(PF57).
PARA PAINTS

Kolor DAZZLE DENIM,
(PF72).

PARA PAINTS

Kolor SUMMER SAVORY,
(PF56).

PARA PAINTS

Kolor OLIVE GROVE,
(PF59).

PARA PAINTS

Kolor BIANCO FEATHER,
(PF15).

PARA PAINTS

Kolor COCONUT SUGAR,
(PF60).

PARA PAINTS
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Kolor BASALTO,
(PF10).

PARA PAINTS

Kolor MERITAGE,
(PF20).

PARA PAINTS

Kolor ISLAND EXCURSION,
(PF65).

PARA PAINTS

Kolor MAGIC GALAXY,
(PF2).

PARA PAINTS

Kolor HONEY BRULEE,
(PF55).

PARA PAINTS

Kolor WHITE CHOCOLATE,
(PF27).

PARA PAINTS

Kolor STERLIN
G

 SPO
O

N
,

(PF71).
PARA PAINTS

Kolor BOYSEN
BERRY,

(PF23).
PARA PAINTS

          WIOSNAw kolorach

Dawn
Kolor BIRD OF PARADISE,

(PF49).
PARA PAINTS



4

Rozmawiała Anna Apps, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, Kamila Markiewicz-Lubańska / atelier-fotograficzne.com

Jaki jest Pani ulubiony styl w architekturze? 

Od zawsze pasjonuje mnie art déco. Cenię ten styl za dopracowane 
detale, wyrafinowane zestawienia, charakterystyczne kształty, rytm, 
proporcje. Z perspektywy czasu widać, że lata 20. i 30. były okresem 
wyjątkowo modernistycznym na przestrzeni całego XX wieku. Bardzo 
podobnie jest teraz – nas również zachwycają nowe kształty, detale… Co 
więcej, podobnie jak wtedy, w świecie wnętrz nastąpił ostatnio wyraźny 
podział na rozwiązania dostępne, masowe, tanie oraz na wyrafinowane 
materiały, ekskluzywne produkty. Oczywiście było tak zawsze, ale teraz 
jest to naprawdę mocno zauważalne. 

Czy czerpie Pani zatem z art déco inspiracje przy projektowaniu? 

Oczywiście! Zawsze, kiedy chcę uzyskać efekt eleganckiego wnętrza, z tyłu 
głowy zapala się lampka „lata 20.”. Art déco to nieskończona kopalnia 
form, detali a przede wszystkim świetna filozofia projektowania, którą 
w mojej ocenie warto naśladować. Jedną z moich najnowszych realizacji, 
w której znalazły się nawiązania do art déco, jest 160-metrowy aparta-
ment na Wilanowie. Zaprojektowałam tam m.in.  inspirowane stylem lat 
20. szklane plafony doświetlające korytarz, oryginalny barek na alkohole 
do salonu czy płaskorzeźbę do łazienki dla gości. 

Mówi się, że architekci mają własny styl, który jedynie modyfikują 
przy poszczególnych projektach. Czy w Pani pracach znajdziemy 
wnętrza  różnorodne stylistyczne, czy też większość z nich jest 
odwzorowaniem Pani ulubionej estetyki?

Każde wnętrze jest inne, ma inną historię i potrzeby. Projektując, zawsze 
zwracam ogromną uwagę na to, aby odpowiadało ono indywidualne-
mu stylowi życia, temperamentom czy aspiracjom właścicieli. Jestem 
otwarta na klienta – dużo słucham na temat jego oczekiwań i marzeń. 
Zawsze z zaciekawieniem wczuwam się w atmosferę tworzonego domu, 
w przyszłych użytkowników. To jest dla mnie właśnie pasja do tego 
zawodu – odkrywanie na nowo, szukanie nowych odpowiedzi. W efekcie, 
nie mam dwóch nawet trochę podobnych realizacji. Kiedyś myślałam, 
że to moja wada, bo nie mogę wypracować jednego stylu. Teraz jed-
nak jestem z tego dumna – po 15 latach widzę, jak ewoluowało moje 
spojrzenie na wiele spraw, w moich realizacjach widać próby nowych 
rozwiązań, których w danym czasie nikt nie stosował. Obecnie wnętrza 
w Polsce świetnie się rozwijają, widać ogromny progres, otwarcie 
na świat. W czasach kiedy ja zaczynałam, nie było dobrych szkół 
wnętrzarskich w Polsce, a w Internecie nie było milionów inspiracji. 
Moja edukacja oparta była głównie na podpatrywaniu wnętrz podczas 

zagranicznych podróży, w czasopismach wnętrzarskich, na wystawach 
i targach. W oparciu o konkretną zdobytą wiedzę i lata doświadczeń, 
pewnie pojawia się już swego rodzaju maniera choćby w projekto-
waniu niektórych detali, ale wychodzi ona mimowolnie. I niszczę ją 
w zarodku! (uśmiech).  Robiąc za każdym razem coś zupełnie nowego, 
czuje się dowartościowana, że otworzyłam nowe drzwi, że zmierzy-
łam się z nowymi wyzwaniami i wyszłam z tej próby zwycięsko. Mam 
w sobie dużą odwagę do przecierania nowych szlaków w dziedzinie 
projektowania wnętrz. Bardzo się cieszę, że jeszcze tyle przede mną, 
że jeszcze tak wiele rzeczy mogę wymyślić i wykonać – kreatywne, 
twórcze działanie to mój sens życia.

Jakie znaczenie ma dla Pani słowo design, co się w nim kryje?

To dla mnie przede wszystkim kreowanie nowych rozwiązań, ze-
stawień, tworzenie nowych kształtów, szukanie idealnych proporcji. 
Design to sposób życia, łączenie wrażeń, odczuć, nastrojów.

Czy polski design jest dziś w dobrej formie?

Jak najbardziej! Jest na fali wznoszącej, cały czas rośnie w siłę. Napraw-
dę nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów – coraz więcej młodych 
ludzi tworzy w naszym kraju na wysokim, światowym poziomie. Serce 
rośnie jak będąc w miejscach z polskim designem, z roku na rok można 
obserwować wielki postęp. Powstają nowe wzory, rozwiązania, produkty. 
Widać ciekawe polskie stoiska na targach w Mediolanie, organizowane 
są wystawy polskiego designu w Londynie, Berlinie i innych miastach 
Europy. Wszystkim, którzy chcieliby lepiej zgłębić ten temat polecam 
lekturę znakomitej książki „Zaprojektowane. Polski dizajn 2000–2013”, 
wydanej w zeszłym roku. To pierwsze tak obszerne kompendium wiedzy 
o współczesnym polskim wzornictwie, prezentujące mnóstwo cieka-
wych produktów oraz obszerne wywiady z najważniejszymi polskimi 
designerami. 

O WNETRZACH MÓWI 
Dominika

J. Rostocka 

Zawsze KIEDY CHCĘ 
UZUSKAĆ ELEGANCKI EFEKT, 
TO MYŚLĘ  lata 20. 
I PIĘKNE ART DECO.

Dominika 
ROSTOCKA. 
ARCHITEKT, PROJEKTANT 
i dyrektor 
kreatywny 
MARKI DEKORIAN

Od kiedy wiedziała Pani, że zostanie architektką 
i projektantką wnętrz?

Od dzieciństwa chciałam tworzyć, budować – sprawia mi to 
wielką przyjemność i nie mogłabym bez tego żyć! Już jako 
mała dziewczynka wycinałam, sklejałam artystyczne formy, 
budowałam domy na drzewach, konstruowałam tamy na 
rzekach… To ostatnie było moją ulubioną zabawą, bo sama 
budowa miała skutek w postaci zalewiska wody, w którym 
mogły się bawić dzieci z okolicy. Uwielbiałam szyć i prze-
szywać ubrania, robić przestrzenne makiety czy wyklejać 
artystycznie ściany w moim pokoju. Dzięki wyrozumiałości 
rodziców, jego wystrój zmieniał się  dosłownie co kilka 
tygodni. Uważam, że ten brak ograniczeń w moim rozwoju 
artystycznym zaowocował tak szerokimi zainteresowa-
niami, głównie przestrzennymi i materiałowymi. Jeszcze 
podczas studiów byłam zdecydowanie nastawiona na bycie 
architektem konstruktorem. Jednak kiedy tuż po studiach 
Architektury i Urbanistyki zaczęłam pracować z włoskimi 
firmami zajmującymi się wyposażeniem wnętrz, od razu 
zrozumiałam, że dopiero to jest mój świat. Wnętrza dały 
mi o wiele większe możliwości artystycznego wyrazu niż 
architektura. Mnogość styli, faktur, detali… to moja wielka 
życiowa fascynacja! 

Co najbardziej lubi Pani w tej pracy, a co jest związaną 
z nią największą frustracją?

Uwielbiam przestrzenne myślenie, tworzenie w głowie 
gotowych aranżacji. Największą radością dla mnie jest 
obserwacja, jak moje wizje stają się rzeczywistością i po-
wstaje wnętrze. Czasami to trwa kilka a nawet kilkanaście 
miesięcy i trzeba być bardzo cierpliwym. Budowanie domu to 
proces, w którym co dzień widać jakieś nowe efekty a praca 
nad wnętrzem to żmudna układanka. Dopiero po dołożeniu 
ostatnich detali widzimy efekt końcowy, którym  można się 
rozkoszować. Gdybym miała wskazać te trudniejsze strony 
swojej pracy, to chyba byłby to brak zrozumienia ze strony 
niektórych nieświadomych inwestorów i brak szacunku dla 
czasu, jaki im poświęcamy. To podcina skrzydła i bardzo 
ogranicza kreatywność. Ale ja jestem maksymalnie upartą 
optymistką i rzadko zdarza mi się poddawać w takich sy-
tuacjach (uśmiech). 

Dominika Rostocka 
dyrektor kreatywny 

marki Dekorian

fo
t. 

Ka
m

ila
 M

ar
ki

ew
ic

z-
Lu

ba
ńs

ka
 /

 a
te

lie
r-

fo
to

gr
afi

cz
ne

.c
om

DEKORIAN HOME | LUDZIE

42|43



DEKORIAN HOME | LUDZIE

Jak ocenia Pani polski rynek wnętrzarski, designu, wykończenia 
wnętrz, w porównaniu np. z rynkami innych państw – włoskim czy 
francuskim?

No cóż, nie chciałabym zbyt pesymistycznie oceniać sytuacji gospodarczej 
Polski, ale ona ma wprost proporcjonalne przełożenie na to co się dzieje na 
naszym wnętrzarskim rynku. Mam wrażenie, że klasa średnia będąca u nas 
wciąż jeszcze na dorobku i dysponująca – w porównaniu z krajami Europy 
Zachodniej – niezbyt zasobnym portfelem, nie napędza jeszcze tej branży 
tak, jakby mogła. W moim odczuciu, mamy więc wciąż ograniczony popyt na 
design czy wysokiej jakości produkty z zakresu wyposażenia wnętrz. Z drugiej 
strony, w naszym kraju nie mamy tak wieloletniej tradycji projektowania 
wnętrz jak Francuzi czy Włosi, którzy zrobili z tego fachu dobro narodowe. 
Pocieszające jest, że coraz więcej młodych projektantów otwiera intere-
sujące sklepy z koncepcyjnymi rozwiązaniami, powstają galerie znanych 
producentów wyposażenia, coraz więcej polskich projektantów jeździ na 
wystawy i wydarzenia światowe. Widzę również,  że polskie firmy, które mają 
wieloletnie doświadczenie w branży wyposażenia wnętrz, natychmiast po 
ich światowej premierze, sprowadzają do nas nowe kolekcje. Ich dostępność 
w Polsce bardzo mnie cieszy! Myślę, że warto jest dużo mówić o tym, co się 
dzieje wnętrzarsko na świecie, robić spotkania projektantów, nagłaśniać to 
w prasie, w mediach społecznościowych i na portalach branżowych. To będzie 
budowało świadomość zarówno klientów, projektantów, jak i producentów, 
a w efekcie będzie zmniejszało nasz dystans do krajów rozwiniętych. Sama, 
choćby poprzez działalność mojego Atelier Grzybowska i wydarzenia, które 
tam organizujemy, staram się popularyzować wiedzę na temat ciekawych 
trendów i nowych możliwości w zakresie projektowania wnętrz.  

Jak długo pracuje Pani nad jednym projektem?

To dość złożone pytanie, bo po pierwsze każdy projekt i klient jest inny, a po 
drugie są różne skale projektów. Przykładowo, mieszkanie o powierzchni 
100 mkw. projektuje się średnio około 4 tygodni i przy założeniu szybkiej 
realizacji wykonawstwa można uznać temat za skończony po 6 miesiącach. 
Wówczas dekorujemy wnętrze i inwestor wprowadza się aby w nim mieszkać. 
Są jednak klienci, którzy długo zastanawiają się nad każdym elementem, 
chcą wszystko dokładnie sprawdzić, porównać i wtedy taki projekt może 
trwać nawet ponad rok.

Co jest najważniejsze w Pani zawodzie, oczywiście oprócz talentu?

Najważniejsze jest doświadczenie, pasja, zaangażowanie. To czynniki, które 
wyróżniają dobrego projektanta. Często klienci opowiadają o swoich doświad-
czeniach z projektantami i miło słyszeć, kiedy o kimś mówią: „on to się na tym 
wszystkim naprawdę znał, wiedział o czym mówi”. Myślę że bardzo ważne jest 
również słuchanie, bycie w pewnym sensie psychologiem i rozumienie potrzeb 
klienta. Niedopuszczalne jest natomiast proponowanie klientowi rozwiązań 
przerastających go finansowo lub kompletnie mu niepotrzebnych, tylko dlatego 
że projektant patrzy na jakieś własne, choćby ambicjonalne cele. 

Jakie będę kolory, trendy w roku 2015? Czy pojawi się coś nowego?

W tym roku królują róże, kolory wina, brudne pastele. O trendach i wykorzy-
stywaniu ich w naszych domowych wnętrzach, mówimy więcej na stronach 
6-9 tego magazynu. 

Jaki jest Pani dom? Czy lubi Pani częste zmiany? Czy też Pani osobista 
przestrzeń pozostaje raczej niezmienna?

Uwielbiam zmiany! One dodają mi skrzydeł i dostarczają za każdym razem nowej 
energii. Życie w jednym wnętrzu to jak chodzenie przez lata w tych samych ubra-
niach. Każda, nawet drobna zmiana, otwiera nas na nowe wrażenia, wprowadza 
świeżość, sprawia, że czujemy się bardziej zadbani . Pasjonując się nowymi tren-
dami, staram się natychmiast wypróbowywać nowości, sprawdzam jak mieszka 
się w takim czy innym stylu. W ciągu ostatnich 12 lat robiłam 6 dużych remontów 
w swoich mieszkaniach. Średnio co 4 – 5 lat czuję, że najwyższa pora coś zmienić 
i staram się wtedy wdrażać nowe modne rozwiązania. Sama wtedy widzę jak 
szybko one się starzeją, dlatego w pracy dla klientów podchodzę do nich znacznie 
ostrożniej. Jednym słowem, moje mieszkania to istne poligony doświadczalne! 

Jak pracuje się na polskim rynku, czy nie miała Pani nigdy pokusy  
aby przenieść się na stałe do Włoch, Francji czy Dubaju?

Ależ oczywiście, mam ciągle pokusę, aby przeprowadzić się za granicę, 
a konkretnie do Londynu. Ale zawsze gdy o tym myślę, nie potrafię sobie 
wyobrazić życia bez tego co miałabym tu zostawić, choćby tego swojskie-
go polskiego klimatu. Na Zachodzie jest o wiele więcej możliwości, po-
nieważ rynek wnętrz jest już mocno ugruntowany. Miłe jest to, że moje 
doświadczenie zawsze spotykało się tam z dużym zainteresowaniem. 

Praca za granicą wiąże się z przecieraniem nowych szlaków, ze zdobywa-
niem nowych znajomości i nauką kultury.  Jest to pasjonujące, owszem, 
ale z drugiej strony praca w Polsce to wciąż ogromne wyzwania. Nasz 
rynek potrzebuje doświadczonych architektów i  czuję tu pewną misję do 
spełnienia (uśmiech). Zaczęłam ją realizować w zeszłym roku, inicjując 
powstanie Szkoły Produkcji Wnętrz i Designu.  

Zagranicą wielu znanych projektantów i architektów tworzy 
własne marki. Sprzedają pod nimi kolekcje mebli i dodatków 
dostępne większej liczbie konsumentów. Nie kusi Pani, aby 
pójść tą drogą?

Myślę że kiedyś będzie to przyjemnym finałem mojej praktyki zawodowej. 
Podczas ostatnich lat stworzyłam wiele własnych autorskich mebli i detali. 
Myślę jednak, że opracowanie całej spójnej kolekcji wymaga wielkie-
go zaangażowania i czasu. A ja obecnie nie mam zbyt wiele wolnych 
chwil dla siebie. Wciąż tworzę nowe rzeczy, głowę mam przepełnioną 
wizjami i nowymi pomysłami… Ale obiecuję sobie, że nadejdzie moment 
także na dokonanie selekcji i przygotowanie kolekcji sygnowanej moim 
nazwiskiem.  

Pani projekty są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, 
meble precyzyjnie wykonane z najlepszych materiałów, czy 
powierza Pani te prace polskim producentom i rzemieślnikom?

Zdecydowanie tak. Polskie specjalistyczne stolarnie są na tak wysokim 
poziomie, że nie mam najmniejszych wątpliwości, iż stanowimy czołówkę 
europejską i nie musimy mieć żadnych kompleksów.

Jednym z ostatnich wydarzeń w Pani życiu zawodowym było 
nawiązanie przez Panią współpracy w charakterze dyrektora 
kreatywnego z marką Dekorian. Co Panią skłoniło do tej 
współpracy i jakie wiąże Pani z nią nadzieje?

Wiele lat temu zakochałam się w farbach Para Paints i do dzisiaj je-
stem im wierna. Przekonały mnie jakością i właściwościami fizycznymi, 
antyalergicznością, łatwością malowania i tym, że „oddychają”. Nigdy 
nie miałam z nimi żadnych kłopotów, a klienci po latach dzwonią, abym 
im przypomniała numery kolorów, bo chcieliby odświeżyć wnętrze 
koniecznie tą samą farbą. To jest dla mnie najlepsza rekomendacja. 
I to od farb Para zaczęły się moje kontakty z firmą Dekorian. Od kiedy 
pojawili się na rynku, bardzo im kibicuję. Szybko się rozwijają , mają 
bardzo dopracowaną ofertę, dbają o doświadczony personel. Od ja-
kiegoś czasu byłam co chwila mile zaskakiwana nowymi kolekcjami 
podłóg czy tapet, jakie Dekorian wprowadził do swojej oferty. Przed 
podjęciem współpracy, dużo czasu poświęciłam na zapoznanie się 
z szeroką gamą materiałów wykończeniowych, jakie firma oferuje.  
Uznałam, że warto się zaangażować w szersze jej propagowanie, 
ponieważ praca na produktach Dekoriana otwiera przez każdym 
architektem zupełnie nowe możliwości i może przyczynić się do tego,  
że przepaść między wnętrzami polskimi a tymi z Europy Zachodniej, 
drastycznie się skurczy. Chcę być częścią tych zmian!

Kolorystyczne 
trendy NA 2015 ROK 
TO RÓZE, KOLORY WINA 
i brudne pastele.

Kobieca sypialnia, meble i aranżacja  
wnętrza sygnowane Dominika Rostocka

Na suficie plafon nawiązujący 
do stylu art déco

Szafka pod umywalkę projektowana przez 
Dominikę Rostocką. Na ścianie piękna 
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SYGNOWANE KOLEKCJE
Sukces współpracy zachęcił do zaangażowania się 
we wnętrza także te branże, które na co dzień ko-
jarzone są zupełnie z innymi dziedzinami produkcji. 
W ostatnim czasie swoje miejsce z sukcesem odna-
lazły w nich luksusowe marki motoryzacyjne, na co 
dzień znane z produkcji niezmiernie wyrafinowanych, 
bardzo luksusowych samochodów, dopracowanych 
w każdym szczególe, wykończonych najwyższej jako-
ści materiałami. Takie same standardy odnajdziemy 
w prezentowanych przez nie wnętrzach. Swoje miejsce 
odnalazły tutaj takie marki jak Aston Martin, Merce-
des Benz, czy Maserati. Swoją kolekcję wnętrzarską 
zaprezentowała też marka Bentley (Bentley Home). 
Każda z nich pokazała wyjątkowe, luksusowe wnętrza, 
podkreślające elegancki wystrój i poczucie splendo-
ru. Inspiracją są oczywiście wnętrza samochodów. 
Zadbano o jedność przekazu, wykorzystując te same 
materiały, które używane są do produkcji aktualnie 
promowanych modeli aut. Każdy klient ma się w nich 
poczuć wyjątkowo – tak samo jak poczułby się w ele-
ganckim i bardzo drogim samochodzie. 

MOTORYZACJA NA SALONACH
Zaangażowanie branży motoryzacyjnej we wnętrza 
pozytywnie oceniają specjaliści. Jak zgodnie twierdzą, 
taki zabieg dobrze wpłynął na całą branżę, zmuszając 
konkurencję do podniesienia poziomu swoich produk-
tów. Wnętrza nabrały nowego, dodatkowego wymiaru 
luksusu, stając na równi z produktami już kojarzonymi 
z tymi najbardziej ekskluzywnymi: wysokiej klasy jach-
tami, kolekcjami sukni czy innych ubrań, eleganckiej 
biżuterii. To odpowiedź na zapotrzebowanie i posze-
rzenie oferty dla klienta szukającego wyłącznie rzeczy 
z najwyższej półki. Zapotrzebowanie odnotowano na 
całym świecie. Wyodrębnienie tych najbardziej luksu-
sowych wnętrz widać także na prezentacjach branży. 

DESIGN,             moda,motoryzacja
FASHION & DESIGN
Samo słowo design dawno przestało być już wyłącznie 
zapożyczeniem. Kojarzą je wszyscy. To synonim elegan-
cji i wyrafinowania, odpowiedź na panujące właśnie 
trendy w branży oraz kreowanie tych nowych na nad-
chodzące sezony. Designerskie produkty są zawsze na 
czasie, pozostają obiektem pożądania osób ceniących 
sobie nowoczesne, często bardziej luksusowe rozwią-
zania. Nie przestają zachwycać. Design najczęściej 
spotkamy we wnętrzach, z roku na rok pokazujących 
nowe propozycje, odpowiadające na zapotrzebowanie 
nawet najbardziej wybrednego klienta. Znajdziemy go 
też w energicznej branży odzieżowej, stale podążającej 
za wymagającym konsumentem, prezentującej coraz 
bardziej modne kolekcje. Nie było więc niespodzianką, 
kiedy obie branże odnalazły sposób na wzajemną 
współpracę. Przyniosła doskonałe efekty w postaci 
niespotykanych wcześniej, wyjątkowych wnętrz, do-
pasowanych idealnie do każdych wymagań. Rezultaty 
widzieliśmy wielokrotnie na targach Salone del Mobile 
w Mediolanie, najważniejszej imprezie w branży wnę-
trzarskiej. Swoją wersję home design pokazywały tutaj 
m.in. Fendi, Armani, Trusardi, Versace czy Zara. Przed-
stawione aranżacje cieszyły się ogromnym uznaniem 
zarówno specjalistów jak i zwiedzających.

Stół z najnowszej kolekcji 
ASTON MARTIN

Coraz więcej firm 
motoryzacyjnych 
wkracza do świata 
wnętrz

Meble prezentowane 
na iSaloni. ASTON MARTIN

Kolekcja mebli marki 
ASTON MARTIN

Najnowszy zapach 
marki BENTLEY

Stylistyka luksusowych 
samochodów wkradła 

się do świata mebli. 
BENTLEY

tekst: Dominikia J. Rostocka, zdjęcia: serwisy prasowe firm

 DESIGNERSKIE 
PRODUKTY SĄ ZAWSZE 
NA CZASIE, POZOSTAJĄ 
OBIEKTEM POŻĄDANIA. 

            moda            moda            modaNajnowszy zapach             moda            modaNajnowszy zapach             moda
Design i wnętrza dawno są już 

uznanym, powszechnie rozpoznanym 
na całym świecie tandemem. 

Dołącza do nich coraz więcej branż. 
Także tych motoryzacyjnych. 
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NAJBARDZIEJ EFEKTOWNĄ 
I WIDOCZNĄ PROMOCJĄ 
W OSTATNIM ROKU 
POCHWALIŁY SIĘ MARKI 
ASTON MARTIN, BENTLEY 
ORAZ MASERATI.

ZŁOTA TRÓJKA
Najbardziej efektowną i widoczną promocją w ostat-
nim roku pochwaliły się marki Aston Martin, Bentley 
oraz Maserati, które zaprezentowało się na ulicach 
w centrum miasta. Kolekcję Aston Martin zaprojekto-
wała i wyprodukowała we Włoszech firma Formitalia. 
Jak twierdzą jej przedstawiciele, to hołd dla wartości 
jakimi w codziennej produkcji samochodów kieruje 
się Aston Martin. Stylistykę wyrafinowanych samo-
chodów odnajdziemy we wnętrzach, zarówno tych 
domowych jak i biurowych. Kolekcja została wykonana 
z najwyższej jakości materiałów twardego drewna, 
stopy, oraz włókna węglowego połączonego z drob-
nymi wstawkami ze skór i wełny. Całość podkreślają 
designerskie lampy, wydobywające dodatkowe atuty 
kolekcji, nadające jej stylowy klimat. Podobnym luk-
susem pochwaliła się też marka Bentley. 

LICZY SIĘ MARKA
Ale motoryzacja to nie tylko samochody i wnętrza 
– wysokiej jakości meble, wykonywane wyłącznie 
ze szlachetnych materiałów, marmurów, licówek, 
stopów metali. Większość marek motoryzacyjnych 
oferuje dzisiaj szeroki wybór luksusowych pro-
duktów, opracowanych i sprzedawanych na pod-
stawie licencji. Wszystko jest sygnowane słyn-
nym i bardzo znanym imieniem topowej marki. 
W ofercie Aston Martin znajdziemy zaawansowane W ofercie Aston Martin znajdziemy zaawansowane 

Luksusowa odsłona sypialni 
od marki ASTON MARTIN

Komoda z luksusowej 
kolekcji BENTLEY

Od kilku lat na targach Salone del Mobile kolekcje poka-
zywane są na dwa osobne sposoby. W większej, ogólno-
dostępnej części swoje kolekcje prezentują firmy produ-
kujące meble dostępne (zarówno pod względem budżetu 
jak i wyglądu) dla statystycznego, bardziej przeciętnego 
klienta. Zobaczymy je w branżowych czy wnętrzarskich 
pismach, obejrzymy w popularnych serialach. Z sezonu 
na sezon nie widać radykalnych zmian w ich wyglądzie 
– większość modyfikacji ogranicza się do drobnych 
zmian i dostosowania kolorystyki do zmieniających się 
trendów. Druga część wystawy nie jest dostępna dla 
wszystkich. Do środka wejdziemy wyłącznie za zapro-
szeniem, często za okazaniem specjalnej wizytówki. To 
perełki całych targów – pilnie strzeżone kolekcje i eksklu-
zywne wystawy, których autorzy restrykcyjnie wybierają 
swoich gości. Nie wolno rozpowszechniać informacji 
bez zgody producentów, często nie wolno robić zdjęć. 
Znajdziemy tutaj wystawy koncernów takich jak Luxu-
ry Living Group, skupiających m.in. Bentleya, Fendi 
i Trusardi. Kolekcje są dokładnie wyselekcjonowane 
i dostosowane do głównego odbiorcy – najczęściej 
klienta zza wschodniej granicy i z Bliskiego Wschodu. 

Skórzana kanapa 
ASTON MARTIN

Luksusowe wnetrze 
samochodu marki BENTLEY

technologicznie rowery czy chociażby piękną, ekskluzywną biżuterię 
– produkty stworzone wyłącznie przez starannie wybranych partnerów, 
wykańczane z wielką dbałością o szczegóły i proporcje. W ofercie marki 
Bentley znajdziemy wyrafinowany styl glamour, który wprowadzi elegancję 
do każdego pomieszczenia. To produkty dla klienta nieustająco poszu-
kującego niepowtarzalnych i komfortowych przedmiotów, które uczynią 
jego domy i apartamenty oraz jego samego wyjątkowymi. To nowe 
podejście do luksusu, przeznaczone dla unikatowych rezydencji i siedzib 
firm, wnętrz prestiżowych hoteli, jachtów czy prywatnych odrzutowców. 
Firmy planują stale poszerzać swój asortyment, tworząc zróżnicowaną 
ofertę odpowiadającą na każdą potrzebę luksusowego trybu życia. 

WIĘKSZOŚĆ MAREK 
SAMOCHODOWYCH 

OFERUJE DZISIAJ 
SZEROKI WYBÓR 
LUKSUSOWYCH 

PRODUKTÓW. 

Kanapa ASTON MARTIN
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Lampa Remont.
Projekt: Daria Burlińska/

www.dbwt.pl
 STUDIO DBWT 

NewspaperWood, czyli drewno 
z gazet. Po raz pierwszy 

zaprezentowane w 2008 roku. 
ViJ5 NewspaperWood

Fotele Pani Marcelina 
i Pan Marceli. 

Projekt: Anna Koszela 

Kolekcja Framed pokazana
po raz pierwszy w 2014 roku
w Mediolanie. ViJ5 NewspaperWood
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tekst: Anna Koszela, 
zdjęcia: serwisy prasowe firm

Trendy się zmieniają. Większość z nich jest jednak stale 
kształtowana przez największe marki rozgrywające rynek, 
uparcie dyktujące nam to, co jest trendy, a co passe. 
Często wpadamy w tę pułapkę, płacąc więcej za znane 
logo, markę, obietnicę bycia modnym. Nie doceniamy 
tego, co jest być może mniej znane, odwracając się od 
rzeczy starszych, znacznie bardziej tanich, nietypowych. 
Tymczasem są one w stanie zachwycić swoim unikatowym 
klimatem znacznie bardziej niż rzeczy masowo produko-
wane, nawet opatrzone znanym logo. Hołdują ekologii. 
Początkowo niszowy upcykling coraz śmielej wkracza do 
mainstreamu designu. 

LUKRATYWNE EKO
To dzisiaj jeden z najważniejszych trendów współcze-
snego designu, doceniany przez specjalistów różnych 
branż, zachwycający klientów. Jego założeniem jest 

wtórne przetworzenie odpadów, w wyniku czego 
powstają produkty o wartości znacznie wyższej 
niż przetwarzane surowce, rzeczy twórcze, często 
przeznaczone do zupełnie innego celu. Za jednego 
z prekursorów upcyklingu uważa się markę odzie-
żową Patagonia. W 1993 roku firma wprowadziła 
do swojej oferty linię marynarek wyprodukowanych 
z butelek plastikowych pochodzących z recyklin-
gu. Szybko okazało się, że to nie tylko popularny 
i ekologiczny trend produkcji, jest także niezmiernie 
lukratywny. Doskonałym przykładem może być 
TerraCycle, przedsiębiorstwo założone przez Toma 
Szaky, który swoją przygodę z upcyklingiem rozpo-
czął od wytwarzania nawozu do roślin, pakowanego 
w zużyte butelki PET. Obecnie firma produkuje ok. 
200 wysokiej jakości produktów, których kom-
ponentami są wyłącznie odpady, notując roczny 
obrót na poziomie kilkunastu milionów dolarów. 

W portfolio TerraCycle znajdują się m.in. segre-
gator z opakowań po ciastkach, notes z torebek 
po chipsach, ramka z płytki obwodu drukowanego, 
plecak z folii po napojach, zegar z płyt winylowych 
czy doniczki z pojemników po jogurcie.

UPCYKLING CORAZ DALEJ
Wejście upcyklingu do wnętrz wydawało się więc 
jedynie kwestią czasu. To właśnie tutaj osiągnął 
on nowy wymiar, dając artystom nieograniczone 
możliwości kreacji. Koszty produkcji schodzą na 
drugi plan ustępując temu, co projektanci kochają 
najbardziej: pomysłowi. Zachwycili się nim zawo-
dowi projektanci, ale też amatorzy, szybko prze-
konując się, że mają nieograniczone możliwości 
działania. Doczekał się już swoich gwiazd, takich 
jak Martino Gampera, Komplot Design czy Maarten 
Baas. Jego popularność widać na całym świecie. 

Nie wszystko złoto co się 
świeci. Czasem wyjątkowy styl, 
elegancję i piękno znajdziemy 
tam, gdzie zupełnie się jej nie 
spodziewamy. Wstąpmy 
do świata upcyklingu. 

ZA JEDNEGO 
Z PREKURSORÓW 
UPCYKLINGU 
UWAŻA SIĘ MARKĘ 
PATAGONIA.



Jednym z przykładów jest willa Welpeloo, projekt autorstwa pracowni 
2012Architecten. Położona w Roombeek, na przedmieściach holen-
derskiego miasta Enschede została w całości zbudowana z odpadów. 
Elementy konstrukcyjne domu pochodzą z maszyny do produkcji 
tekstyliów z pobliskiej fabryki, elewacja budynku powstała z drewna 
odzyskanego ze szpul kablowych, a do izolacji ścian zewnętrznych 
wykorzystano ścinki polistyrenu pozyskanego od producenta przyczep 
kempingowych. Doskonały pomysł miała też Mieke Meijer, studentka 
Design Academy w holenderskim Eindhoven, która postanowiła 
odwrócić proces wytwarzania papieru z drewna, pozyskując z maku-
latury surowiec przypominający drewno, pozwalający na produkcję 
mebli i przedmiotów dekoracyjnych. Brytyjska projektantka Zoe 
Murphy dekoruje meble patchworkami z resztek tkanin zatopionych 
w żywicy, pokazuje też kolorowe obrazy wydrukowane na jedwabiu. 

UPCYKLING PO POLSKU
Entuzjastów upcyklingu znajdziemy także wśród polskich projek-
tantów. Zwróćmy uwagę na prace Katarzyny Okińczyc absolwentki 
Wydziału Projektowania Form Przemysłowych University of Arts 
w Berlinie. Jej lampa Bannerina zdobyła główną nagrodę w kategorii 
„Oświetlenie” w konkursie „Prodeco”, organizowanym przez redakcję 
„Elle Decoration”. Wykonana ze starych bannerów reklamowych, 
cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. 
Ubrania, biżuterię i wyposażenie domowe tworzy Patka Smirnow, 
wykorzystując do produkcji torby foliowe. Poznańskie studio DBWT 
(Daria Burlińska i Wojciech Traczyk) zachwyciło lampą o swojskiej 

nazwie „Cebula”, zrobioną z pianki, którą na co dzień stosuje się 
pod panele podłogowe. W innych swoich projektach korzysta m.in. 
z syntetycznego papieru, półfabrykatów szklanych oraz tkanin wypro-
dukowanych z przetworzonych butelek PET. Sama tez spróbowałam sił 
w aktywności z pogranicza upcyklingu, ocalając przed zapomnieniem 
kilka powojennych foteli. „Pani Marcelina” i „Pan Marceli” stały się 
dla mnie przykładem, że warto dać drugą szansę meblom, sprzętom 
i dekoracjom, które pozornie lata świetności mają za sobą.kempingowych. Doskonały pomysł miała też Mieke Meijer, studentka 

Design Academy w holenderskim Eindhoven, która postanowiła 

latury surowiec przypominający drewno, pozwalający na produkcję 
mebli i przedmiotów dekoracyjnych. Brytyjska projektantka Zoe 
Murphy dekoruje meble patchworkami z resztek tkanin zatopionych 
w żywicy, pokazuje też kolorowe obrazy wydrukowane na jedwabiu. 

tantów. Zwróćmy uwagę na prace Katarzyny Okińczyc absolwentki 
Wydziału Projektowania Form Przemysłowych University of Arts 
w Berlinie. Jej lampa Bannerina zdobyła główną nagrodę w kategorii 
„Oświetlenie” w konkursie „Prodeco”, organizowanym przez redakcję 
„Elle Decoration”. Wykonana ze starych bannerów reklamowych, 
cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. 
Ubrania, biżuterię i wyposażenie domowe tworzy Patka Smirnow, 
wykorzystując do produkcji torby foliowe. Poznańskie studio DBWT 
(Daria Burlińska i Wojciech Traczyk) zachwyciło lampą o swojskiej 

i dekoracjom, które pozornie lata świetności mają za sobą.

ENTUZJASTÓW 
UPCYKLINGU 
ZNAJDZIEMY TAKŻE 
WŚRÓD POLSKICH 
PROJEKTANTÓW.

Poduszki projektu 
Zoe Murphy.
www.zoemurphy.com

Bazur projektu Patki 
Smirnow i Kariny Królak to 

nawiązanie do polskiej tradycji 
wieszania pająków, czyli 

ludowych dekoracji

Lampa Guma Balonowa. 
Projekt: Daria Burlińska/www.dbwt.pl
STUDIO DBWT 

Komoda projektu Zoe Murphy.
www.zoemurphy.com
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A kto za tym stoi?  Przewrotny projekt to dzieło Grupy Front a do 
kompletu mamy jeszcze Rabit Lamp (lampa królik) i Pig Table (stolik 
kawowy świnia) - toż to prawdziwy zwierzyniec, którego karmić 
nie trzeba. I wszystko to projekty dla firmy MOOOI. Oczywiście! 
To nas nie dziwi bo firma ta produkty i projekty ma niesztampowe 
i zaskakujące. „Mooi to po holendersku piękny a trzecie „o” to 
wartość dodana w kategorii piękna i wyjątkowości”  tak opisują 
genezę nazwy jej twórcy czyli Marcel Wanders i Casper Vissers.
Projekty dla Moooi tworzą takie znakomitości świata designu jak 
Jamie Hayon, Jasper Morrison, Arihiro Miyake, oczywiście sam 
Marcel Wanders. Może zatem przy tym ostatnim, czyli współtwórcy 
MOOOI, zatrzymajmy się dziś nieco dłużej. 

LADY GAGA ŚWIATA DESIGNIU
To, że jest on osobowością wyjątkową nie trzeba pisać. Two-
rzył dla wielu znanych firm między innymi dla takich marek jak: 
Bisazza, Flos, Alessi, B&B czy Moroso. Oczy świata zwrócił na 
siebie projektując Knotted Chair. Projektuje produkty oraz wnę-
trza. Jego misja to „tworzyć środowisko miłości, żyć z pasją 
i sprawiać aby nasze najbardziej ekscytujące marzenia spełniały 
się”. Projekty Marcela Wandersa w większości nie pozostawią 
nas obojętnymi. Na pewno zaskakują i tworzą wrażenie świata 
nierealnego, może nieco bajkowego, świata pełnego szaleństwa 
i fantazji. Nie bez powodu the New York Times nazwał Wandersa 
„Lady Gagą świata designu”. W jego projektach odnajdziemy in-
spirację przeszłością, która w wielkim stylu wkracza w przyszłość, 
wyróżniając Wandersa w tłumie twórców nie mniej zdolnych. 

PRZEŁAMYWANIE TABU
Wielu uważa, że zaprojektowane zostało już wszystko. Wanders 
przełamuje ten stereotyp. Co więcej, od samego produktu Wandersa 
jeszcze bardziej zaskakująca jest forma ich prezentacji i promocji. 
Cechuje ją świetne podkreślenie walorów produktu i brak zahamowań. tekst: HOLA Design – Monika i Adam Bronikowscy, zdjęcia: serwis prasowy Moooi, www.marcelwanders.com

MARCEL 

WANDERS
Czy to willa czy stajnia? Można 
zadać sobie to pytanie widząc 

konia niekoniecznie z rzędem, ale 
z abażurem na głowie. 

Na pewno trzeba mieć przestrzeń 
aby na taki rarytas designu 
sobie pozwolić a zakup takiego 
cacka to też nie lada wydatek. 

Czy to bajka czy rzeczywistość? 
Horse Lamp to obiekt 

ciekawy, który podobać się może, 
aczkolwiek nie musi i zapewne 

tyle ma zwolenników, co 
i przeciwników.
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rzył dla wielu znanych firm między innymi dla takich marek jak: 
Bisazza, Flos, Alessi, B&B czy Moroso. Oczy świata zwrócił na 
siebie projektując Knotted Chair. Projektuje produkty oraz wnę-
trza. Jego misja to „tworzyć środowisko miłości, żyć z pasją 
i sprawiać aby nasze najbardziej ekscytujące marzenia spełniały 
się”. Projekty Marcela Wandersa w większości nie pozostawią 
nas obojętnymi. Na pewno zaskakują i tworzą wrażenie świata 
nierealnego, może nieco bajkowego, świata pełnego szaleństwa 
i fantazji. Nie bez powodu the New York Times nazwał Wandersa 
„Lady Gagą świata designu”. W jego projektach odnajdziemy in-
spirację przeszłością, która w wielkim stylu wkracza w przyszłość, 

Wielu uważa, że zaprojektowane zostało już wszystko. Wanders 
przełamuje ten stereotyp. Co więcej, od samego produktu Wandersa 
jeszcze bardziej zaskakująca jest forma ich prezentacji i promocji. 
Cechuje ją świetne podkreślenie walorów produktu i brak zahamowań. Cechuje ją świetne podkreślenie walorów produktu i brak zahamowań. 

Smoke Chair, 
nieszablonowy 
projekt Maartena 
Baasa. MOOOI

Horse Lamp, projekt: Grupa Front. 
MOOOI

Stolik Pig Table. MOOOI

New Antiques Barstool. 
Projekt: Marcel Wanders.
MOOOI
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Potrzebny przykład? Proszę: czy przyszło by Wam do głowy aby 
w świecie wszechobecnego „photoshopa” i niedoścignionego 
kanonu piękna, w czasach pogoni za utrzymaniem młodości, 
produkt (mowa tu np. o Smoke Chair proj. Maarten Baas dla 
Moooi) prezentować w zestawieniu z roznegliżowaną staro-
ścią? Starością, której (przyznajmy się do tego) w większości 
się obawiamy i nie akceptujemy. Jak się okazuje starość może 
być i jest piękna - rzadką umiejętnością jest  dostrzeżenie tego 
faktu i zastanowienie się nad przemijaniem... oj, nieco nostal-
gicznie się zrobiło.

NA WŁASNE OCZY
Zamiast rozpisywać się o świetności i ponadczasowości pro-
jektów Wandersa warto je zobaczyć i ocenić samemu. Wiele 
wzorów Wandersa zostało wybranych do najważniejszych 
zbiorów i wystaw wzornictwa na świecie, i jest prezentowane 
dzięki temu m. in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym 
Jorku i San Francisco czy w londyńskim Victoria & Albert 
Museum. Jeśli ktoś szuka okazji bliżej, „na kontynencie”, niech 
odwiedzi otwartą niedawną największą prezentację prac 
Wandersa w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie. Pretekstów 
do odwiedzenia tego miasta w najbliższym czasie akurat jest 
więcej - zbliża się wiosna, a wiosną w Holandii króluje święto 
kwiatów. Z rewelacyjnym wzornictwem w wydaniu Wandersa 
będzie szansa poobcować podczas zbliżających się wielkimi 
krokami Targów w Mediolanie. Kto chce się wybrać, niech 
szybko rezerwuje ostatnie wolne miejsca noclegowe - jak co 
roku spodziewane są tłumy rządnych wrażeń fanów dobrego 
designu. Komu wybrać się nie uda lub kto wybrać się nie ze-
chce, tego zachęcamy do cieszenia oczu zdjęciami dostępnymi 
w Internecie a tradycjonalistom do wglądu pozostawiamy 
albumy z wzornictwem gwiazdy niniejszego tekstu. Warto 
poszperać, emocje gwarantowane. 

Szafa Tudor Cupboard.
Projekt: Kiki & Joost. MOOOI

Poduszki Heritage & Oil, 
projekt: Marcel Wanders. MOOOI

Lampa the Heracleum, projekt: Bertjan Pot 
& Marcel Wanders. MOOOI
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SZTUKA 
INWESTYCJI, 
CZYLI INWESTYCJA W SZTUKĘ

tekst: Waldemar Poboży, 
zdjęcia: Rempex

Zaproszenie sztuki do domu nada wnętrzom wyjątkowo-
ści i oryginalności. Nie bez kozery o starych bibelotach, 
meblach i obrazach mówi się „przedmioty z duszą”. Jeżeli 
argument posiadania czegoś unikatowego nie przemawia 
dostatecznie mocno do naszej wyobraźni, to warto spoj-
rzeć na aspekt stricte finansowy. Modna kanapa zakupiona 
w salonie meblowym już po przekroczeniu progu sklepu 
straci na swojej wartości 20-30%. W przypadku starej 
kanapy w stylu Ludwika Filipa, czy figurki z manufaktury 
w Miśni sytuacja prezentuje się diametralnie inaczej. Jeżeli 
zakup tych przedmiotów był racjonalny, to ich wartość 
będzie systematycznie rosła. Rynek sztuki musi się jednak 
zmagać z jeszcze jedną bolączką. Potencjalni klienci, którzy 
chcieliby zainwestować w antyki lub sztukę współczesną, 
nie dysponują zazwyczaj wiedzą pozwalającą na piękne, ale 
zarazem korzystne długoterminowo zakupy.  W telegraficz-
nym skrócie podjąłem próbę przekazania konkretnych rad, 
które mam nadzieję uchronią poczatkujących miłośników 
sztuki przed najczęstszymi błędami, a jednocześnie ukie-
runkują ich na to, czym warto się zainteresować.

NA POCZĄTKU PAMIĘTAJ, ŻE…
Kolekcjonowanie sztuki nie jest zajęciem zarezerwo-
wanym wyłącznie dla ludzi bardzo bogatych. Nawet 
stosunkowo skromny budżet inwestycyjny pozwala na  
rozpoczęcie swojej przygody ze sztuką. Już za kilkaset 
złotych można kupić obrazek, porcelanową figurkę czy 
fotografię uznanego autora, o wysokiej wartości arty-
stycznej i potencjale inwestycyjnym. Odwiedzaj wystawy 
sztuki i galerie. Przebywanie w otoczeniu sztuki z cza-
sem zaprocentuje. Wybierz się w charakterze gościa 
na aukcję sztuki. Większość aukcji sztuki współczesnej 
i dawnej jest ogólnodostępna, a udział w jednej z nich 
na długo zapadnie Ci w pamięci. Poszukaj w swoim 
otoczeniu doświadczonego marszanda, eksperta, z któ-
rym będziesz konsultował swoje ewentualne zakupy. 
Doradzi Ci on, co kupować i uchroni Cię przed kupnem 
falsyfikatów, albo rzeczy o znikomej wartości artystycznej.
Przed zakupem dzieła danego artysty sprawdź w Inter-
necie, czy jego prace nie były notowane na aukcjach 
sztuki. W ten sposób wstępnie zweryfikujesz, z jakiej 
klasy przedmiotem masz do czynienia. Jeżeli prace 
danego artysty oferowane były na aukcjach sztuki to 
porównaj ich ceny z proponowaną Tobie ceną zakupu. 
Zwróć uwagę na wielkość przedmiotu, a w przypadku 
obrazu również na technikę jego wykonania (olej, gwasz, 
akwarela itp.). Podczas wyboru prac danego autora nie 
kieruj się chwilową modą. Staraj się wybierać prace 
artystów o dobrym warsztacie i uznanej renomie.

UWAŻAJ NA…
Z dystansem podchodź do „okazji” na targach staroci. 
Często zdarza się, że sprzedające tam starsze osoby 
uwiarygadniają tylko sprzedawane bibeloty i antyki, 
a w rzeczywistości są jedynie statystami wynajmowany-
mi przez zawodowych handlarzy. Gros rzeczy na polskich 
targach staroci to współczesne przedmioty importowane 
z Holandii czy Chin, które jedynie udają antyki. Kupując 
pracę znanego autora zwróć się z prośbą o ekspertyzę 
specjalisty, która potwierdzi autentyczność przedmiotu. 
Uwaga ta dotyczy w szczególności zakupów sztuki przez 
Internet – na portalach aukcyjnych i w galeriach inter-
netowych. Ekspertyzę powinien wystawić rzeczoznawca 
specjalizujący się w pracach tego konkretnego twórcy. 
Ekspertyza wystawiona przez „zwykłego” historyka sztuki 
nie będzie dostateczną weryfikacją autentyczności i taki 
zakup obarczony jest dużym ryzykiem.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
Nawet w eleganckich galeriach z antykami i sztuką 
współczesną można negocjować cenę przedmiotów.
Przy zakupie porcelany – figurek, zastawy, filiżanek, zwróć 
uwagę na wszelkie defekty, uszczerbki, ślady po klejeniu. 
Nawet pozornie minimalne uszkodzenia obniżają wartość 
przedmiotu od 50 do 90%. W przypadku uszkodzonego 
lub naprawianego przedmiotu ze szkła radzę odstąpić od 
zakupu, chyba, że zależy nam wyłącznie na jego walorach 
dekoracyjnych, a nie inwestycyjnych.

Dlaczego warto zainteresować 
się sztuką tak dawną, jak 
i współczesną? Przemawiają 
za tym względy estetyczne, 
ale również ekonomiczne. 
Sztuka stanowi efektowną 
alternatywę dla przedmiotów 
produkcji masowej, które 
zawłaszczają praktycznie całą 
przestrzeń życiową wokół nas. 

KOLEKCJONOWANIE 
SZTUKI NIE JEST ZAJĘCIEM 
ZAREZERWOWANYM 
WYŁĄCZNIE DLA LUDZI 
BARDZO BOGATYCH.

AUTOR TEKSTU, 
WALDEMAR 

POBOŻY JEST 
ANTYKWARIUSZEM 

Z 30¨LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM, 

WŁAŚCICIELEM 
WARSZAWSKIEJ 

GALERII BLANKA PRZY 
UL. SENATORSKIEJ 

W WARSZAWIE.

Autor: Jerzy KOSSAK.
Obraz: Busia na tle Morskiego Oka, 1928 rok

Autor: Jan SZANCENBACH.
Martwa natura z kawonami, 1997 rok
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Przy zakupie biżuterii lub przedmiotów ze srebra koniecznie sprawdź 
u jubilera autentyczność kruszca, kamieni szlachetnych itp. Dużą 
wiedzę o przedmiocie, jego wartości, pochodzeniu i dacie powstania 
dostarczają tzw. punce, a więc symbole wyciskane w masie.
Przy kupnie starych mebli po renowacji, unikajmy mebli nowo okle-
inowanych. Przy zmianach temperatur w pomieszczeniu mogą się 
wypaczać i pękać. Zwróćmy uwagę na okleinę mebla. Szczególnie 
piękne są okleiny orzechowe, jesionowe i czereśniowe. Przy zakupie 
przedmiotów srebrnych unikaj tych z tzw. próbą „800” (jest to okre-
ślenie zawartości srebra w stopie wyrażonej w promilach). Są one 
często bardzo dekoracyjne. Pochodzą zazwyczaj z wytwórni włoskich 
i meksykańskich i nie cieszą się dobrą opinią wśród ekspertów. Powinno 
się je kupować wyłącznie po bardzo atrakcyjnych cenach.

DOBRY KIERUNEK…
Zwróć uwagę na współczesne formy wyrazu artystycznego, jak fo-
tografia czy plakat. Są bardzo dekoracyjne, a przy przemyślanym 
wyborze, ich wartość będzie systematycznie rosła. W przypadku mebli 
warto postawić na przedmioty czyste stylowo. Najbardziej cenione są 
obecnie meble w stylu art déco, biedermaier czy Ludwik Filip. Z punktu 
widzenia inwestycyjnego unikaj mebli eklektycznych, stanowiących 
miks różnych kierunków w sztuce oraz stosunkowo pospolitych mebli 
międzywojennych – ich wartość nie będzie rosła. 
Inwestycja w malarstwo to niezwykle wymagające zadanie. Z reguły 
nie dysponujemy środkami na zakup prac najwybitniejszych malarzy, 
a jednocześnie nie chcemy ryzykować zakupu obrazów anonimowych, 

młodych twórców. W tej sytuacji proponuję bliżej przyjrzeć się twórczo-
ści  malarzy z tzw. „Warszawskiego Kręgu Artystycznego” (np. Henryk 
Berlewi),  Grupy „Łódź” (np.  Lech Kunka), Grupy „Ładnie” (np. Wilhelm 
Sasnal”), „Szczepu Rogate Serce” (np. Stanisław Szukalski) czy Grupy 
„Nowy Jork” (np. Janusz Kapusta). Wśród wyrobów porcelanowych 
i szklanych szczególnie mocną pozycję mają figurki z manufaktury 
Rosenthal i innych uznanych wytwórni niemieckich. Dobrą opinią 
cieszą się również wyroby duńskiej manufaktury Kopenhaga. Kon-
centrując się na polskiej porcelanie, warto inwestować w przedmioty 
z manufaktury Pacyków oraz stare produkty Ćmielowa. Ciekawym 
kierunkiem dla kolekcjonerów są stare wyroby srebrne, w tym patery, 
cukiernice, solniczki, zestawy kawowe. Większość dostępnych na rynku 
produktów pochodzi z przełomu XIX i XX wieku z Anglii i Francji. Nie 
są one zbyt cenione przez profesjonalnych kolekcjonerów. O wiele 
większych uznaniem cieszą się srebra rosyjskie, niemieckie i polskie.większych uznaniem cieszą się srebra rosyjskie, niemieckie i polskie.

INWESTYCJA 
W MALARSTWO 
TO NIEZWYKLE 
WYMAGAJĄCE 
ZADANIE.

Serwis do herbaty, Paryż, 
złotnik Edmond Tetard, lata 1880-1903 

Autor: Franciszek STAROWIEYSKI.
Obraz: Spotkanie, 1985 rok
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Rozmawiał Marcin Poboży, zdjęcia: archiwum Och-Teatru, fot. Karolina Wolf

Od dzieciństwa towarzyszył Pani świat filmu i teatru a Pani sama 
mówiła w wywiadach, że wcześnie połknęła aktorskiego bakcyla. 
Czy był kiedyś czas, kiedy miała Pani inny pomysł na zawód?

Nie, to nie tak. Raczej byłam wychowywana poza tym światem filmu 
i teatru, trzymana od tego z daleka. Długo chciałam robić zupełnie inne 
rzeczy, chciałam być lekarzem, moją pasją było jeździectwo i chciałam 
zająć się tym profesjonalnie. Zupełnym przypadkiem trafiłam do filmu 
w wieku 17 lat, miało to być zabawną przygodą, a stało tym, co robię do 
dziś. Zawód aktora jest trudny sam w sobie, ale zaistnienie w świecie, 
w którym rodzice określani są mianem wybitnych wydaje się niemożliwe.

Powiedziała Pani kiedyś „w ogóle nie mam potrzeby mierzenia się 
z moimi rodzicami”. Czy to dalej aktualne?

Oczywiście. Mierzenie się z „ikonami” byłoby głupotą z mojej strony, współ-
pracujemy od lat, jesteśmy partnerami w zawodzie. W ciągu wszystkich 
tych lat wypracowałam sobie własne miejsce w teatrze i jestem daleka 
od porównań z Nimi.

Aktorzy częściej niż w filmach czy teatrze pojawiają się dzisiaj 
na przysłowiowych ściankach, na portalach plotkarskich 
czy w ustawkach. Czy to dzisiaj konieczność dla aktora? 
Wydaje mi się, że nie. Wielu moich kolegów wychodzi z założenia, że to 
obowiązek, że bez tego nie istnieje się. Może tak jest. Myślę, że to też 
kwestia charakteru, ja tego po prostu nie lubię, a staram się żyć i pracować 
w zgodzie ze sobą. Wydaje mi się, że wymierne jest to jak gram w spek-
taklach, moje role, moja praca, a nie to na ilu zdjęciach się pokazuję i na 
ilu przyjęciach bywam. Poza tym, nawet gdybym chciała to robić, to nie 
bardzo znalazłabym na to czasu, naprawdę dużo pracuję!

Czyta Pani plotki o sobie? Powiedziała Pani kiedyś 
„odróżniam ważne sprawy od bzdur i przede wszystkim 
nie zajmuję się tym, co ludzie pomyślą”. Nigdy?

Ważne jest dla mnie, co ludzie myślą o mojej pracy. Nie czytam plotek o so-
bie, bo nie chcę się denerwować, poza tym większość z nich to kłamstwa. 
Prasa w tej chwili stała się niezwykle agresywna, a przy tym całkowicie 
bezkarna. Brzydzę się plotką, sama nigdy nie plotkuję i nie słucham plotek.

Czy znajdziemy Panią na serwisach społecznościowych? 
Czy przebywanie na facebooku, twitterze jest nieodłącznym 
elementem zawodu?

Też wydaje mi się, że nie. Wielu moich bardzo zapracowanych kolegów nie 
uczestniczy w tym życiu wirtualnym. Używam Instagrama, ale traktuję to jako 
zabawę. Nie lekceważę jednak FB czy TT, są to silne kanały komunikacyjne 
i promocyjne. Nasze teatry zaznaczają się tam bardzo mocno i używają 
tych kanałów intensywnie. Doceniam też tę formę komunikacji jako jedyną 
obronę przeciwko kłamliwej, plotkarskiej prasie.

Aktor to zawód bardzo angażujący, także emocjonalnie. 
Umie Pani zostawić pracę w pracy?

Wiele lat zajęła mi nauka tego. Po spektaklu aktor wciąż jest na wysokich 
obrotach, musi nauczyć się wyciszać. Teraz coraz chętniej i szybciej wracam 
do domu po pracy, do mojej Rodziny, która daje mi prawdziwy spokój i za-
pomnienie. Zrozumiałam, że to tam znajduje się prawdziwe życie.

Lepiej czuje się Pani w teatrze, w filmach czy może w telewizji?

Najlepiej czuję się w Och-Teatrze. To mój drugi dom. 

Nad czym Pani obecnie pracuje? Co Panią dziś pasjonuje i pochłania?

Zaczęłam próby w Teatrze Polonia do spektaklu HAPPY NOW?. Po raz drugi będę 

pracować z Adamem Sajnukiem, wspaniałym, jednym z paru najciekawszych 
reżyserów teatralnych mojego pokolenia. Ogromnie cieszę się z tej pracy gdyż 
tekst sztuki doskonale opowiada o nas, 40-latkach, o tym momencie w połowie 
życia, kiedy wszystko się rewiduje, kiedy zaczynamy naprawdę rozumieć o co 
nam chodzi, zaczynamy bać się, że zmarnujemy resztki naszego życia. To sztuka 
dotykająca też kryzysu małżeńskiego, wychowywania dzieci, niezwykły, mądry 
tekst. Czekałam na niego.

Jaki jest współczesny widz? I czego oczekuje?

Mam ogromny szacunek do widzów w ogóle. Nie umiem opisać różnic miedzy 
widzem dziś, a kiedyś. Myślę, że widz przychodzący do teatru to widz ciekawy, 
wymagający, ale to taki człowiek jak ja czy Pan, godny szacunku, uwagi i podzie-
lenia się z Nim naszymi radościami, dylematami, kłopotami ze światem i życiem. 

Czy współczesny teatr powinien odpowiadać za zapotrzebowania 
współczesnego widza? A może powinien go edukować i pobudzać 
do głębszej analizy?

Ja nie chcę edukować, bo nie czuje się mądrzejsza, ani lepsza od nikogo. Chcę, 
żeby widz czuł się u nas dobrze, żeby był zaspokojony niezależnie od tego czy 
przyszedł do teatru śmiać się, czy wzruszyć. Powinien uzyskać to, czego oczeki-
wał. My tylko powinniśmy Mu proponować różnorodność, ale mądrą, najwyższej 
jakości i w zgodzie z naszym sercem, moralnością i gustem.

Maria Seweryn aktorka, Maria Seweryn dyrektorka. A jaka jest
Maria Seweryn kobieta?

Coraz bardziej spokojna i coraz bardziej w zgodzie ze sobą. Chwilami bardzo 
szczęśliwa.

Czy jest Pani feministką?

Jeśli feministka to kobieta, która sama dokonuje wyborów życiowych 
i w tym sensie jest niezależna i wolna, to tak.

Gdzie ucieka Pani, kiedy potrzebuje wytchnienia? Czy ma Pani jakieś 
ukochane miejsce na ziemi, gdzie zawsze chce Pani wracać?

Do lasu (śmiech). Kocham morze, polskie morze…
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NIE czytam plotek 
O SOBIE, BO NIE CHCĘ SIĘ 
DENERWOWAĆ, POZA TYM 
WIĘKSZOŚĆ Z NICH 
TO kłamstwa.



W jakim otoczeniu czuje się Pani najlepiej? 
Moich dzieci… Jestem nudna (śmiech)

Gdzie Maria Seweryn spędza wakacje?

W lesie!

W którymś z wywiadów powiedziała Pani „Najważniejsza jest 
wolność”. Kiedy czuje się Pani wolna?

Kiedy nie używam słowa „muszę”.

Co daje Pani energię życiową?

Miłość przede wszystkim.

Gdyby Pani córki chciały zostać aktorkami…

Nie zamierzam w ogóle wpływać na ich wybory życiowe. Chcę, żeby 
same popełniły błędy, które muszą popełnić, tylko w ten sposób dojrzeją 
w odpowiednim czasie i w pełni. A jeśli będą aktorkami, postaram się 
przekazać Im całą wiedzę, jaką posiadam i tyle…

Co chciałaby Pani jeszcze osiągnąć w życiu?

To bardzo intymne pytanie. Mogłabym Panu odpowiedzieć wymijająco, 
ale pozwolę sobie na milczenie i trzymanie kciuków w ciszy. 

Od kilku lat nie tylko Pani gra w teatrze, ale i z sukcesem reżyseruje. 
Jak wybiera Pani teksty, które przenosi potem na scenę? 
Czego Pani w nich szuka?

Szukam tematu, zdania, myśli, którą chciałabym podzielić się z widzem. 

Od lutego zobaczyć Panią można także w „Czarodziejskiej górze” 
w Teatrze Syrena w Warszawie. Po kilku latach grania w Teatrze 
Polonia i Och-Teatrze to pewnie ciekawa odmiana?

Wspaniała. Ogromna przyjemność spotkania w roli reżysera z Wojtkiem 
Malajkatem, pracy nad wielką literaturą i z tak wspaniałymi kolegami 
aktorami. Poza tym mogłam być tylko aktorką, nie zajmowałam się or-
ganizacją, ta praca była de facto odpoczynkiem! Prowadzenie teatru to 
także skomplikowana praca menadżerska, organizacyjna. 

Lubi Pani tę stronę swojego życia zawodowego?

Bardzo. Porządek organizacyjny jest jedną z cech mojego charakteru. 
To ogromny też stres, bo wielka odpowiedzialność, ale spełniam się 
w tym i sprawdzam, więc obawiam się coraz mniej…

Podobno czyta Pani na bieżąco dramaturgię współczesną. Znalazła 
Pani kolejne teksty warte wyreżyserowania? 
Znalazłam wspaniały tekst – na razie nie chcę operować tytułem, żeby 
nie zapeszyć – który być może uda mi się wyreżyserować w Teatrze Po-
lonia. To wyjątkowo piękna opowieść o miłości, dwa przeplatane przez 
siebie monologi kobiety i mężczyzny, rzecz o samotności, o tym, że nie 
ma schematu miłości i że jeśli zdarzy się komuś w życiu pokochać kogoś, 
nawet jeśli nie będzie to miłością spełnioną, skonsumowaną, to i tak jest 
to dar. Bo jak okazuje się, nie każdemu dane jest pokochać, niektórzy 
do końca życia nie dowiadują się, co to naprawdę jest i jakie to uczucie.

W wywiadzie dla pisma o designie nie możemy uniknąć 
pytania o dom. W jakim stylu i klimacie czuje się Pani najlepiej? 
Jaki jest Pani dom?

Jest dużo światła i przestrzeni. Coraz bardziej lubię minimalizm i ja-
sność. Uwielbiam szarości. Ale przede wszystkim światło. Nie znoszę 
dywanów (śmiech).
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W Och-Teatrze. 
TO MÓJ DRUGI DOM. 

64|65



TKANINY 
Indii
Częścią Festiwalu Indii, jakie organizuje 
londyńskie Victoria and Albert 
Museum będzie wystawa pokazująca 
wielowymiarowy, dynamiczny świat 
tekstyliów kraju. Pokazany zostanie 
m.in. XVIII-wieczny namiot Sułtana 
Tipu, szeroki wachlarz kostiumów, 
materiałów przeznaczonych na handel 
zagraniczny i najnowsze projekty 
popularnych hinduskich projektantów. 
Wystawę zobaczymy w dniach 
3 października 2015 – 10 stycznia 2016. 

MUST
 SEE

ANNA JERMOLAEWA
DOBRE CZASY, ZŁE CZASY 
„Dobre czasy, złe czasy” to tytuł pierwszej w Polsce 
indywidualnej wystawy artystki. Anna Jermolaewa jest 
uważana za jedną z najwybitniejszych współczesnych artystek 
austriackich. Posługuje się głównie takimi mediami jak 
fotografia, wideo i instalacja. Interesuje ją przede wszystkim 
analiza struktur, w których funkcjonuje społeczeństwo, jak 
również stosunki społeczne i sfera życia codziennego. W swoich 
pracach koncentruje się na ukazywaniu warunków i ograniczeń 
ludzkiego istnienia. Zachęta 28.02.15 - 10.05.15

LIVING IN STYLE CITY
Miasta to tętniące życiem organizmy. Takie same są ich domy, 
wyjątkowe, często zachwycające, niepowtarzalne. W albumie 
Andreasa von Einsiedel i Reto Guntli zobaczymy najpiękniejsze 
z nich. To podróż po pięknych wnętrzach całego świata i źródło 
inspiracji. To przygoda dla każdego, kto kocha miejski styl życia. 

Olga Boznańska
Inspiracją wystawy jest przypadająca w tym roku 150 rocznica urodzin 
artystki. Muzeum Narodowe zaprezentuje więc 150 prac z różnych okresów 
twórczości malarki oraz prace tych artystów, z którymi tradycyjnie bywa 
konfrontowana. Zobaczymy też odtworzoną pracownię malarki, pełną 
pamiątek, mebli, palet i rysunków. 

SALT
AND 
SILVER
Wystawa najwcześniejszej fotografii 
(1840 – 1860) i hołd dla Williama 
Foxa Talbota, wynalazcy technologii 
powielania zdjęć.  Wystawę można 
obejrzeć w dniach 25 luty – 7 czerwca 
2015 w Tate Modern, brytyjskim 
muzeum sztuki w Londynie. 

CZYM JEST 
LUKSUS?
Twórcy wystawy przedstawiają różne 
koncepcje luksusu, starając się zrozumieć 
czym on w dzisiejszych czasach jest. 
Możemy tutaj podziwiać przykłady 
współczesnego rzemieślnictwa: kreacje 
haute couture autorstwa Iris van Herpen, 
zegarmistrzostwo George’a Danielsa oraz 
wiele innych projektów, pełnych złota czy 
diamentów. Całość zobaczymy w dniach 
25 kwietnia – 27 września 2015, w 
londyńskim Victoria and Albert Museum.

BUTY 
Z CAŁEGO 
ŚWIATA
Tym razem historię opowiadają buty. 
Będzie ich tutaj dwieście różnych 
par, od sandałów zdobionych liśćmi 
ze złota ze starożytnego Egiptu, 
aż po najnowsze, najbardziej 
wyrafinowane buty współczesnych 
projektantów. Wystawę można 
zobaczyć w dniach 13 czerwca 2015 
– 31 stycznia 2016 w londyńskim 
Victoria and Albert Museum. 

Rajd Mille Miglia znany jest 
wszystkim wielbicielom 

samochodów. To tutaj prezentują 
się eleganckie auta, tutaj kierowcy 

zostają legendami. Album to 
historia rajdu, ale przede wszystkim 

relacja z wyścigu z 2014 roku, 
fotografowanego przez René Staud 

i jego współpracowników. 

Książki, WYSTAWY,
CIEKAWE MIEJSCA. 
CO, GDZIE,  kiedy? 

MILLE MIGLIA 
1000 MILES OF PASSION
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MODA, LUKSUS, 
PROWOKACJA, CZYLI... 

Maison
Margiela

4

Projekty haute couture, kolekcje ubrań dla kobiet i mężczyzn, 
kolekcja MM6, akcesoria, wysokiej jakości biżuteria, perfumy 
i wnętrza. Wszystko niebanalne, nietypowe, przykuwające 
uwagę projektem, kolorem i fakturą. Różnorodność tej firmy 
nie przestaje zadziwiać. Maison Margiela od lat pojawia się 
na najważniejszych imprezach branży, przykuwając uwagę 
jej specjalistów, zaczarowując swoją wizją i niebagatelnym 
klimatem. I chociaż trendy się zmieniają, ten dom mody 
niezmiennie jest na ustach wszystkich. 

PIERWSZA KOLEKCJA
Swoje początki oraz sławę firma zawdzięcza założycielowi. 
Jej sercem został Martin Margiela (ur. w 1957 roku), belgijski 
projektant, wizjoner, artysta. Absolwent Royal Academy of Fine 
Arts, po studiach przez 5 lat pracował jako freelancer. W latach 
1985 – 1987 był uczniem Jeana Paula Gaultier, dzieląc jego 
pomysły, chłonąc ekscentryczną wizję mistrza. Szybko jednak 
przyszedł czas na własne projekty. W 1989 świat zobaczył 
pierwszą kolekcję Margieli, przygotowaną we współpracy 
z partnerką Jenny Meirens. Margiela miał swoją wizję, niety-
pową, często szokującą. Swoją inspirację czerpał z awangardy 
mijającej właśnie dekady lat 80. (trendu rozpoczętego przez 
Reia Kawakubo), która wywróciła – dosłownie i w przenośni 
– świat mody swoimi ekscentrycznymi i przełomowymi pro-
jektami. To właśnie w tej awangardzie Margiela znalazł swoją 
modową ojczyznę, buntując się przeciwko modzie luksusowej 
i przeładowanej. W 1997 roku w roli projektanta zatrudnił 
go dom mody Hermès, mając nadzieję, że nietypowa wizja 
przyczyni się do lepszej renomy akcesoriów i galanterii domu.

Określane często jako 
obrazoburcze i zuchwałe, 

projekty Maison Martin 
Margiela nie przestają 

szokować i zachwycać. 
Niezmiennie, od 

dziesięcioleci. 

SWOJE POCZĄTKI 
ORAZ SŁAWĘ 
FIRMA ZAWDZIĘCZA 
ZAŁOŻYCIELOWI. 
JEJ SERCEM ZOSTAŁ 

MARTIN 
MARGIELA.

Najnowsza kolekcja 
Maison Margiela

Buty projektu 
Maison Margiela dla 

marki Converse

Kolekcja męska 
Maison Margiela

Pokaz damskiej kolekcji
 Maison Margiela

Kreacja sygnowan 
John Galliano
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Margiela spisał się doskonale – 
to dzięki niemu marka zaczęła 
być kojarzona z produktami dla 
kobiet. Praca się opłaciła. Pod 
koniec XX wieku był zarazem 

jednym z najbardziej wziętych i kontrowersyjnych projektantów 
w świecie mody. Jego ubrania noszą m.in. Sarah Jessica Parker, 
Julianne Moore, Kanye West czy Allan Cumming. 

SZTUKA PROWOKACJI
W swoich projektach Margiela zaadaptował koncepcję dekon-
strukcji, pełnej geometrycznych cięć materiału i odbarwionych 
tkanin. Mieszał teksturę ze złudzeniami optycznymi, z humorem 
odnosił się do trendów i obowiązujących aranżacji. Jest znany 
z dbałości o detale. Jego znakiem handlowym stał się kawałek 
materiału wszywany wewnątrz ubrań, przedstawiający cyfry od 0 
do 23. Szokował, przyciągając jednak miliony. Zyskał sobie uznanie 
branży na całym świecie. Sukces zawodowy nie przyciągnął go 
jednak na czerwony dywan. Przez całą karierę Margiela trzymał 
się z daleka od mediów. Podczas pokazów zostawał za kulisami, 
nie pozwalał też robić sobie zdjęć. Wszelki kontakt prowadził za 
pomocą faksu. W 2001 roku zgodził się na artykuł prasowy w Vo-
gue, gdzie pokazane było jedynie puste krzesło przy jego biurku. 

W RĘKACH JOHNA GALLIANO
W 2002 roku marka Masion Margiela została zakupiona przez 
OTB group, dając początek plotkom, że Margiela planuje powoli 
wycofać się z branży. Potwierdził je prezes OTB group, stwier-
dzając w 2009 roku, że za pracą nad kolekcją Margieli stoi nowy, 
młody team, gotowy jednak podtrzymać renomę marki. Szokującą 

W 2014 ROKU MARKA 
MAISON MARGIELA 
STWORZYŁA WSPÓLNIE 
Z OMEXCO KOLEKCJĘ 

TAPET.

Stonowana kolekcja 
damska Maison Margiela

zmianą wydała się nominacja nowego dyrektora kreatywnego 
w osobie Johna Galliano, jednego z najbardziej kontrowersyjnych 
projektantów w branży. Zwolniony w 2011 przez Diora za rasistow-
skie i antysemickie poglądy, Galliano powrócił w wielkim stylu, 
składając hołd marce Maison Margiela na paryskich tygodniach 
mody, dodając też jednak szczyptę własnej wizji. Zmiany w ekipie 
przyniosły też poszerzenie oferty. W 2014 roku firma postanowiła 
poszerzyć działalność, angażując się w nieoczekiwaną dla niej 
branżę tapet. Tak samo jak w przypadku ubrań, zaprojektowane 
tapety były wyjątkowe, zainspirowane malarstwem iluzjonistycz-
nym. Po wypuszczeniu pierwszej kolekcji, we współpracą z Omexco 
rozbudowano ją aż do pięciu osobnych linii: “La paesine”, “La 
mosaique”, “Le rideau”, “Le point de croix”, “L’optique”. Każda 
jest tak samo niepowtarzalna, elegancka, stylowa.

Tapeta z wspólnej kolekcji marki Omexco Maison Margiela 

P O D Ł O G I  W I N Y L O W E
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JEDNYM Z PODSTAWOWYCH ĆWICZEŃ 
STABILIZACYJNYCH JEST PODPÓR 
PRZODEM !!! 
DLACZEGO WARTO ROBIĆ WŁAŚNIE  
TO ĆWICZENIE? 

1 Modeluje brzuch.
2  Angażuje do pracy wiele partii mięśniowych 

(mięśnie ramion, mięśnie nóg, mięśnie 
kręgosłupa i przede wszystkim mięśnie  
głębokie brzucha). 

3 Jest ćwiczeniem izometrycznym.
4  Możesz je modyfikować w zależności jaki masz 

cel treningowy. Jest dużo wariantów deski. 
5  Nie potrzebujesz sprzętu, żeby je wykonać. 
6  Stabilizuje całe ciało. 
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TRENING rozwija
tekst: Adrianna Palka, zdjęcia: Mateusz Halczak, Rafał Nitecki

Stabilizacja stanowi uzupełnienie 
treninigu, zabezpieczając nasze mięśnie 

oraz cały aparat ruchu przed urazami. 
Wzmacniamy w ten sposób mięśnie 

głębokie, krótkie przykręgosłupowe oraz 
kształtujemy czucie proprioreceptywne. 

W ten sposób dowiadujemy się 
o grupach mięśniowych o których 

istnieniu często nie mieliśmy pojęcia. 
Aby w końcu je zaangażować do pracy 
powinniśmy regularnie wykonywać 

trening stabilizacyjny. Najważniejszy 
w ćwiczeniach jest korpus (core) – „trzon” 

naszego ciała, od którego wiele zależy.
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ADRIANNA PALKA – ABSOLWENTKA AKADEMII 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE.

Trenerka personalna, ekspertka fitness.sport.pl  

i Women's Health oraz autorka bloga Train My 

Way. Współpracuje z wieloma sportowcami 

między innymi z tegorocznym zwycięzcą 

Dakaru – Rafałem Sonikiem. Pasja do sportu, 

misja i wytrwałość w dążeniu do celu to jej trzy 

fundamenty. Uwielbia sport i nie wyobraża sobie 

pracy bez ludzi. Ludzie i pomaganie im dodaje 

jej energii i inspiracji do działania. Propaguje 

zdrowy styl życia, uczy pozytywnego nastawienia  

i motywuje do aktywności.

https://pl-pl.facebook.com/TrenerPersonalnyAdriannaPalka, http://instagram.com/adapalka, www.trener.krakow.pl

JAK WYKONAĆ POPRAWNIE  
PODPÓR PRZODEM? 

 Wykonaj leżenie przodem. 
 Połóż się na brzuchu. 
 Ułóż ramiona na łokciach pod kątem prostym.  
  Zwróć uwagę na ustawienie barków, powinny 

być dokładnie nad łokciami.
 Przejdź do deski i napnij mięśnie brzucha. 
  Ciało musi znajdować się w lini prostej, nie 

załamuj odcinka lędźwiowego kręgosłupa,  
ani nie unoś za wysoko pośladków. 

Na początek wytrzymaj w pozycji podporu 
przodem i bokiem 5 razy po 30 sekund.

Podpór przodem

Pozycja wyjściowa

Podpór w wersji  bokiem.  
Pozycja wyjściowa

Na początek wytrzymaj w pozycji podporu 
przodem i bokiem 5 razy po 30 sekund
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PIERWSZA wyprawa
Tekst i zdjęcia Tomek Michniewicz

Jak w ekonomii – nie może być na raz szybko, dobrze 
i tanio. W finansach udaje się pogodzić najczęściej dwa 
z tych czynników, ale w podróżowaniu tak naprawdę 
trzeba wybrać jeden. Jeśli ma być wygodnie, to będzie 
drogo. Jeśli ma być szybko, nie będzie na pewno tanio. 
Kluczem jest relacja kosztów do korzyści.

REALIZUJ MARZENIA ELASTYCZNIE
Każdy kiedyś widział zdjęcia różnych miejsc, które chciałby 
odwiedzić. To dobry początek planowania. Przygotuj sobie 
listę kilku czy kilkunastu miejsc, które chciałbyś w życiu zo-
baczyć. Za insprację czasem służą filmy, książki, opowieści 
znajomych. Jeśli jakieś miejsce Cię z niewiadomych wzglę-
dów przyciąga, mamy pierwszy krok. Nigdy nie nastawiaj 
się wyłącznie na jeden kraj – to zaproszenie do wszelkich 
problemów. Będzie albo drogo, albo pogoda nie taka, albo 
tłok, albo za pusto. Elastyczność to podstawa podróżowania.

PROGNOZA POGODY
Porę wyjazdu dobiera się do kraju albo odwrotnie – kraj 
do pory, w której możesz wyjechać. Najpierw dowiedz się 
kiedy warto, a kiedy nie warto jechać do miejsc, które Cię 
interesują. W wakacje loty z Europy są droższe niż normal-
nie, w samolotach jest niewiele wolnych miejsc, a poza 
tym po co tracić ciepłe miesiące w domu? Każdy kraj 
(a czasem i poszczególne regiony) mają swój wykres po-
godowy, który warto znać. W czasie naszych wakacji w Azji 
szaleje monsun, Ameryka Centralna tonie w ulewnych 
deszczach, a w Libanie temperatura sięga 40 stopni.  

Jak się do tego zabrać?  
Kiedy, z kim i dokąd jechać?  
Jak wyruszyć nie na wycieczkę,  
a wyprawę, która zmienia w życiu  
wszystko – pisze Tomek Michniewicz, 
nagradzany podróżnik i reportażysta.
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Angkor Wat, Kambodża 

Jukatan, Meksyk

Dolina Dja, Kamerun

Imire, Zimbabwe 
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I w drugą stronę – gdy u nas szarówka, Indie budzą się 
do życia, a gdy śnieg i zawierucha, w Afryce jest ciepło 
i słonecznie. Oczywiście, do Polski można przyjechać 
i w listopadzie, ale przyjazd w maju byłby raczej bardziej 
udany, prawda?

OMIJAJ SZCZYT SEZONU
To samo dotyczy każdego innego miejsca na świecie. Są 
miesiące bardziej i mniej kapryśne (a im dalej od Wisły, 
tym mniej mają wspólnego z naszym wykresem lata 
i zimy). Jedyny szkopuł to taki, że z najlepszą pogodą 
przychodzi sezon turystyczny i chmary turnusów biur 
podróży, a wraz z nimi wyższe ceny, pełne autobusy i tłum. 
Warto celować w sam początek sezonu albo jego koniec, 
tuż przed nim lub tuż po nim.

NIE ODKŁADAJ WYJAZDU
Jeśli pracujesz i masz mnóstwo obowiązków (a kto nie 
ma?), pewnie czekasz na dogodny moment, żeby wyje-
chać. Możesz tak czekać całe życie. Podróż zaczyna się 
od decyzji. Postanów, że np. 7 listopada wyjeżdżasz do 
Ekwadoru, choć by nie wiem co. Jeśli data będzie wy-
starczająco odległa (np. o pół roku), cała reszta spraw 
sama się do tej decyzji dopasuje. Zdążysz spokojnie za-
łatwić urlop, budżet wyjazdowy, sprawy w domu, trasę, 
bilety i wszystko inne. Czekanie na dobry moment trwa 
w nieskończoność.

NIE RZUCAJ SIĘ NA GŁĘBOKĄ WODĘ
Polecam na pierwszą wyprawę ruszyć pod okiem kogoś 
doświadczonego. Między samodzielnym podróżowaniem 
a biurem podróży jest jeszcze etap pośredni, tzw. wyjazdy 
trampingowe. W niewielkich, kilkuosobowych grupach, 
często poza turystycznymi szlakami, bardziej przygo-
dowo, bliżej ludzi i zdecydowanie bardziej intensywnie, 
no i pod okiem doświadczonego przewodnika. Ja moje 
wyjazdy realizuję za pośrednictwem najlepszej moim 
zdaniem ekipy wyprawowej w Polsce, krakowskiego biura 
Torre (www.torre.pl). Zdarza mi się zabierać 

”
pierwsza-

ków” na Saharę, do dżungli albo w Himalaje. Przy od-
powiednim przygotowaniu nie ma rzeczy niemożliwych.

WIELKA TRÓJKA
Jeśli planujesz samodzielną wyprawę, zacznij od któ-
regoś z krajów mojej Wielkiej Trójki, czyli krajów jed-
nocześnie egzotycznych, tanich i bezpiecznych. Takie 
połączenie gwarantuje udaną podróż. Zawsze sprawdzo-
ne klasyki na pierwszy raz to Indie, Tajlandia, Wietnam, 
Maroko. Generalnie Azja jest przyjaźniejsza turystom niż 
Afryka czy Ameryka Południowa. Najlepiej podróżuje się 
w parze, choć niektórzy lubią też samotnie. Trzy osoby 
i więcej to mnóstwo problemów, głównie logistycznych.

CZYTAJ, CZYTAJ I CZYTAJ
Przed planowaniem czegokolwiek przeczytaj któ-
ryś z poradników podróżowania dostępnych w sie-
ci. Ten napisany przeze mnie znajdziesz na stronie  
tomekmichniewicz.pl/poradnik. Przeprowadzi Cię za 
rękę od etapu planowania do powrotu do domu. Po-
czytaj też o kulturze danego kraju i zawsze pamiętaj 
o najważniejszych dwóch zasadach: ufaj swojej intuicji 
(i jeśli każe uciekać, biegnij szybko) oraz zachowuj się, 
jak przystało na gościa. W końcu w podróży gdzieś 
daleko jesteśmy tylko gośćmi.

JEŚLI PLANUJESZ 
SAMODZIELNĄ 

WYPRAWĘ, ZACZNIJ  
OD KTÓREGOŚ  

Z KRAJÓW MOJEJ 
WIELKIEJ TRÓJKI.

DEKORIAN HOME | PODRÓŻE

76|77

Cenoty, Meksyk

Bali, Indonezja 

Gili Trawangan, Indonezja 

Wadi Rum, Jordania 

Kuala Lumpur, Malezja

Marina Bay, Singapur 

Victoria Peak, Hongkong
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tekst: Monika Mrozowska, 
zdjęcia: Monika Mrozowska, Michał Korpusik

Kilka lat temu podczas urlopu w Hiszpanii dotarłam z moją 
rodziną na samo południe kraju, do klimatycznego surferskiego 
miasteczka Tarifa. Przy samej Cieśninie Gibraltarskiej, 
na styku Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego stojąc 
na szerokiej, piaszczystej plaży przy bezchmurnej pogodzie 
z łatwością byłam w stanie dostrzec zarys kontynentu Afryki. 
Byłam tak daleko od domu, a jednak korciło mnie by wsiąść na 
prom i przepłynąć raptem tych kilkanaście kilometrów (cieśnina 
w najwęższym miejscu ma 14 km) i stanąć na czarnym lądzie... 

Monika Mrozowska – popularna aktorka 
telewizyjna, autorka książek kucharskich, 
propagatorka zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Monika od lat zawodowo zajmuje się 
sztuką kulinarną. Jest ambasadorką polskiej 
edycji programu „MasterChef Junior” 
oraz ekspertką kulinarną magazynu 
„Mamo to ja”. Ponadto, od 2008 roku gotuje 
przed milionami telewidzów w programie 
„Dzień Dobry TVN”.

Moja kilkuletnia wówczas córeczka zamiast wycieczek wolała 
jednak sprawdzone, hiszpańskie pole namiotowe i sąsiadu-
jącą z nim plażę. Podróż do Maroka ciągle jeszcze przede 
mną. Kierunek kusi słońcem, pięknymi plażami, kolorowymi 
bazarami, ale przede wszystkim wspaniałą kuchnią. Trady-
cyjne potrawy zawsze najlepiej smakują na miejscu. Przy-
gotowywane według receptur przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie zachwycają kubki smakowe turystów z całego 
świata. Kuchnia marokańska to przede wszystkim mieszanka 
wpływów Berberów i Arabów z domieszką kuchni śródziem-
nomorskiej. Dlatego pełno tu aromatycznych, korzennych 
przypraw, oliwy z oliwek, świeżych owoców i warzyw, czy 
bakalii. Bardzo charakterystycznym składnikiem występu-
jącym w wielu przepisach są także… kiszone cytryny. 
Gdybym miała wybrać jedną jedyną potrawę, która definiu-
je Maroko z pewnością byłoby to tagine, które przygotowu-
je się w tradycyjnym stożkowatym, ceramicznym naczyniu. 
Jest to mieszanka rozmaitych warzyw, z mięsem lub bez, 
uduszona z dodatkiem m.in. miodu, śliwek lub moreli, kminu 
rzymskiego i wspomnianych kiszonych cytryn. Podobne 
danie można ugotować również w normalnym garnku. Nie 
będzie smakować dokładnie tak samo, ale przynajmniej 
w małym stopniu pokaże jak bogata w smaku jest kuchnia 
marokańska i być może zainspiruje do odwiedzenia tego 
kraju podczas kolejnego urlopu.

MarokaSMAKI
KUCHNIA MAROKAŃSKA TO 
MIESZANKA WPŁYWÓW BERBERÓW 
I ARABÓW Z DOMIESZKĄ KUCHNI 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ.
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W kuchni marokańskiej 
występuje wiele przepisów na 
tagine. Do mojego, poza 

ziemniakami, marchewką 
często dorzucam tofu, 

które jest bogatym źródłem 
żelaza i białka.

SKŁADNIKI
 3/4 szklanki komosy ryżowej  1 i 1/2 szklanki wody 
 1 czerwona papryka  100 g pomidorów 
 pęczek pietruszki  kilka gałązek kolendry  
 200 g ciecierzycy (może by z puszki)  
 1 mały zielony ogórek  1 czerwona cebula  
 sok z 1 cytryny  1/4 szklanki oliwy z oliwek, 
 sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Komosę gotujemy w podwójnej ilości wody ok 15-20 
minut (aż wyparuje cała woda). Paprykę, pomidory 
i ogórka kroimy w małą kostkę. Pietruszkę i kolendrę 
szatkujemy, a cebulę kroimy w małą kostkę. Komosę, 
paprykę, pomidory, ogórka, poszatkowane zioła i ce-
bulę wsypujemy do miski i mieszamy delikatnie z ugo-
towaną ciecierzycą (może być z puszki) oliwą i sokiem 
z cytryny. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

TABULEH 
Z KOMOSĄ RYŻOWĄ

SKŁADNIKI
 1 duża cebula  2 ząbki czosnku  50 g masła  
 4 łyżki oliwy z oliwek  2 duże ziemniaki  
 2 duże marchewki  1 pietruszka (korzeń) 
 150 g pomidorków koktajlowych  150 tofu  
 6 suszonych moreli  1 szklanka wody  
 2 łyżki miodu  szczypta szafranu  1 łyżeczka 
kminu  1/2 łyżeczki imbiru w proszku  1 łyżka 
słodkiej papryki  sok z 1 cytryny  sól do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Cebulę kroimy na 8 części. Ziemniaki, marchewki i pie-
truszkę na 2 cm kawałki. Na rozgrzane masło z oli-
wą do garnka wrzucamy warzywa (bez pomidorów!!!) 
i 5 minut podsmażamy, mieszając od czasu do czasu. 
Dorzucamy poszatkowany czosnek, tofu pokrojone 
w grubą kostkę, morele, przyprawy, miód oraz sok 
z cytryny. Dolewamy wodę, trochę solimy i pod po-
krywką na małym ogniu dusimy ok. 40 minut. Następ-
nie dorzucamy przekrojone na pół pomidory koktajlo-
we, gotujemy jeszcze 5 minut i zdejmujemy z ognia. 
Solimy do smaku.

TAGINE Z TOFU

Tradycyjnie w przepisie  
na arabską sałatkę tabuleh 
wykorzystujemy kus kus.
Warto zastąpić go bezglutenową 
komosą ryżowa ze względu 
na jej bogate wartości 
odżywcze (bardzo duża 
zawartość białka, bardzo dobre 
źródło wapnia i żelaza).



W Y K Ł A D Z I N Y  D Y W A N O W E

  DEKORIAN Białystok, ul. Konopnickiej 7 lok.2  DEKORIAN Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 16  DEKORIAN Częstochowa, 
ul. Stary Rynek 14  DEKORIAN Gdańsk, ul. Grunwaldzka 490 lok. 2  DEKORIAN Kalisz,ul. Częstochowska 50  DEKORIAN 
Katowice, Al. Roździeńskiego 199  DEKORIAN Kielce, ul. Szydłówek Górny 3A  DEKORIAN Kraków, ul. Zakopiańska 56A 
 DEKORIAN Łódź, ul. Pabianicka 119/131  DEKORIAN Opole, ul. Grunwaldzka 3  DEKORIAN Radom, ul. Sienkiewicza 14 
 DEKORIAN Rzeszów, ul. Chłopickiego 3   DEKORIAN Szczecin, ul. Struga 15  DEKORIAN Tarnów, ul. Odległa 12d 
 DEKORIAN Warszawa, ul. Burakowska 5/7  DEKORIAN Wrocław, ul. Braniborska 70/80  DEKORIAN Wrocław, ul. Czysta 4  
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