Triumf klasyki
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Architekci wnętrz pracują z bryłami i formami zupełnie
jak rzeźbiarz, a z kolorem tak samo jak malarz. W ich
pracowniach powstaje „sztuka funkcjonalna”, przestrzenie, które zapewniają nam ramy do pracy, odpoczynku,
życia... Kiedy jednak patrzy się na realizacje tak piękne
i spójna jak ta, trudno w zestawieniu wyrazów „sztuka
funkcjonalna” nie położyć akcentu na słowo „sztuka”.
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„Kiedy projektuję biura, staram się, żeby miały swobodny charakter, a ich styl można było
śmiało przenieść do domu. Stąd też w tym projekcie elementy biblioteki czy salon z kominkiem
i barem” – mówi projektantka.

150

WNĘTRZA

Maria Murawsky przyznaje, że bardzo lubi wnętrza projektu Josepha Diranda. W tym projekcie zainspirował ją jego apartament w Paryżu i zastosowane w nim kontrastujące ze sobą
połączenia stylistyczne.
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Pierwsze wrażenie? Oszołomieni

Ona sama określa go jako czy-

sażanie, zaprojektowane przez

atmosferą tego miejsca trwamy
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w zachwycie, dopóki nie pojawi

nacisk na naturalne materiały,
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się w naszej głowie myśl, że to nie
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z entuzjazmem.

wyrafinowana galeria sztuki, ale po

detalu” – mówi architektka.
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berlińsk im
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cie wiele narzuciły jej klasyczne

zbytnią egzaltacją, ale naprawdę

ramy XIX-wiecznego budynku. To

bardzo trudno w nią nie popaść.
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W przypadku oświetlenia projektantka jest pod dużym wrażeniem produkujących je firm z Nowe-

Jeśli chodzi o stolarkę, to rów-

go Jorku. W tym wyjątkowym biurze

one nadały wnętrzu szlachetny

nież w tej części projektu archi-

Maria zastosowała rozwiązania

Aranżacji tej ponad 300-metro-

i nostalgiczny charakter. Stare

tektka zadbała, żeby meble nie

oświetleniowe marki Roll & Hill, ale

wej przestrzeni w berlińskiej kamie-

kamieniczne elementy – takie jak

rywalizowały z tym, co wnętrze

też Allied Maker. Oczywiście nie

nicy podjęła się Maria Murawsky,

sztukaterie, drewniane kasetony

już wcześniej miało do zaofero-

mogło zabraknąć również ikon

absolwentka Wydziału Architektury

i fresk na suficie – stworzyły

wania. Oprócz prostych regałów

dizajnu, takich jak lampy Serge
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robiącą wrażenie, gotową kom-

stanęły tu więc także fotele pro-
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pozycję. Maria postanowiła jed-

jektu Pierre’a Jeannereta (na któ-

wyprowadziła się do Düsseldorfu,

nak nieco uspokoić tę historyczną
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Oscara

154

Niemeyera,

Santiago

WNĘTRZA

