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WNĘTRZA
122 WIELKI SPOKÓJ
Na zielonych wzgórzach Bolonii stoi dom, do
którego chce się wejść i już nie wychodzić
138 SPÓJNA WIZJA
Treviso – supernowoczesna architektura
wpisana w otaczający ją zielony pejzaż
146 SZCZĘŚLIWY TRAF
Mieszkanie nad sklepem, czyli poznańskie
lokum kreatywnego duetu właścicieli
kwiaciarni Kwiaty&Miut

189

160 MIESZANKA AUTORSKA
Wszystko pod jednym dachem w Mediolanie:
Fornasetti, Bowie i Królewna Śnieżka,
komiksy, pastisze, kicz i wielki design

DOSSIER
189 TARASY
Od ogrodu po parapet: jak otoczyć się
zielenią

80

218 DOBRE ROZWIĄZANIA
Podłoga to podstawa. W każdym znaczeniu
tego słowa

60

226 DLA DZIECI
Projekty polskie, które pogodzą pokolenia
248 ARCHITEKTURA
Kevin McCloud, człowiek z misją
256 NIEZNANE HISTORIE
Słoń Eamesów, nie na szczęście, ale do
zabawy i zachwytu
258 RZECZY DO RZECZY
Łowimy dobry design
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ZDJĘCIA RADEK BERENT, FOTOLIA, ROMANDINIFOTO, MATERIAŁY PRASOWE

172 HOTEL Z WIDOKIEM
Il Sereno nad jeziorem Como – ten projekt
Patricii Urquioli pozostawia niezatarte
wspomnienia

SPÓJNA WIZJA
Intrygujący dom w okolicy włoskiego Treviso zachwyca
architektonicznym kunsztem i pięknym położeniem.
Na wskroś nowoczesna bryła budynku została
umiejscowiona w idyllicznym parku krajobrazowym.
Tekst Anna Chwalińska Zdjęcia RomandiniFoto

ŚCIANY budynku pokrywają
specjalne wentylowane panele,
które m.in. pomagają zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza
i temperaturę wewnątrz budynku.
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OGROMNE, przesuwne
okna wpuszczają do
wnętrza światło
słoneczne i pozwalają
zaglądać do środka
rosnącym w pobliżu
drzewom.
PARK otaczający
budynek jest integralną
częścią projektu. Takie
było główne założenie
zarówno architekta, jak
i właścicieli.
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Z

ielona okolica parku Krull przyciąga pięknem krajobrazu malowniczego Veneto. W tej efektownej scenerii powstał równie efektowny budynek mieszkalny zaprojektowany przez Andreę Rossettiego. Architekt zaproponował bardzo nowoczesną formę, która jednak wtapia się w otaczający krajobraz. Udało się osiągnąć ten efekt m.in. dzięki innowacyjnej elewacji
składającej się ze specjalnych paneli. Odbijają one światło słoneczne i sprawiają, że dom w zależności od oświetlenia i zmieniającej się wokół niego natury weryfikuje swój kolor, będąc w ciągłym dialogu z otaczającym
go parkiem. Właścicielom zależało nie tylko na stronie wizualnej, ale i na tym,
żeby budynek był energooszczędny. Zastosowano więc wiele zaawansowanych technologicznie, przyjaznych środowisku rozwiązań. Geometryczna
bryła budynku ma swoje odzwierciedlenie wewnątrz domu. Zarówno w salonie, jak i w głównej sypialni ściany pokrywają ceramiczne płyty marki Kerlite,
nawiązujące do elewacji. Kuchnia i salon tworzą otwartą przestrzeń wyposażoną w mininalistyczne sprzęty. Proste bryły nielicznych mebli współgrają
z efektownym systemem oświetleniowym Axo Light. Stonowana paleta barw
i użyte materiały wykończeniowe – jasne drewno, kamień, szkło, corian –
wprowadzają do wnętrza ład i harmonię, jaką można znaleźć w otaczającej
dom naturze. Budynek i otoczenie pozostają w symbiozie idealnej. ■
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LAMPY marki Axo Light
podkreślają minimalistyczny
styl wnętrza i eksponują jego
geometryczny charakter.
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Z DOWOLNEGO PUNKTU kuchni
i salonu można podziwiać zieleń
otaczającego dom parku. Widok z okien
staje się częścią dekoracji wnętrza.
SUROWY CHARAKTER pokoju
kąpielowego przełamują miękkie linie
ceramiki łazienkowej i dębowa podłoga
Listone Giardino.
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