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wnętrza  nowoczesna elegancja

Niewielkie, niespełna 50-metrowe mieszkanie we Wrocławiu 
przenosi w klimat włoskich i paryskich apartamentów 

z nutą glamour. Mieszka w nim młoda, elegancka kobieta – 
wielbicielka takiej estetyki.   

TEKST: ANNA SOŁOMIEWICZ. ZDJĘCIA: ŁUKASZ BERA / LUKASZBERA.PL. STYLIZACJA: DOROTA PAWLAK, INTERIORS, JOANNA NAWROCKA
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Centrum mieszkania 
stanowi otwarta strefa 
dzienna,  łącząca funkcje 
salonu, jadalni i aneksu 

kuchennego.
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W
łaścicielka gustuje w stylu paryskim i włoskim. Pró-
bowałam stworzyć dla niej jej własną oazę spokoju  
– relacjonuje arch. Joanna Nawrocka. W mieszka-
niu jest zatem bardzo elegancko i kobieco. Architekt 

inspirowała się nowoczesnymi włoskimi wnętrzami z akcentami 
w stylu glamour, przeplatając je z delikatną manierą paryską. 
Podłogi okalają estetyczne, białe listwy harmonizujące z kolorem 
ścian oraz zdobiącymi je gdzieniegdzie sztukateriami, dodają-
cymi wnętrzu klasycznego sznytu. W mieszkaniu dominują jasne 
kolory, ożywione połyskującymi detalami. Tłem dla gustow-
nych dodatków w odcieniach złota są biel, subtelne beże i sza-
rości oraz modny pudrowy róż. 

Dodatki odgrywają istotną rolę, nadając charakter wystro-
jowi wnętrza, zostały jednak dobrane z dużą dbałością o to, aby 
nie przytłoczyć aranżacji swoją obecnością. Architekt dużą wagę 
przywiązała do stworzenia uporządkowanej przestrzeni. Dlatego 
też we wnętrzu zaplanowano dużo ukrytego miejsca na przecho-
wywanie przedmiotów, brak również zbędnych bibelotów. Zale-
żało mi na tym, aby wnętrze nie było zagracone, miało dużo i było 
przemyślane w każdym calu – podkreśla autorka projektu.

Centrum mieszkania stanowi otwarta strefa dzienna, łącząca 
funkcje salonu, jadalni i aneksu kuchennego. Poszczególne strefy 
są ze sobą wizualnie połączone za sprawą jednolitej podłogi 
w przytulnym kolorze drewna i braku, choćby umownych, prze-
gród wyznaczających wyraźne granice pomiędzy poszczególnymi 
funkcjami pomieszczenia. Dzięki temu również wnętrze zyskało 
na przestronności, którą dodatkowo potęguje duża lustrzana 
tafla na ścianie za stołem jadalnianym. Podobny zabieg architekt 
zastosowała również w przedpokoju, gdzie naprzeciwko drzwi 
wejściowych zaplanowane zostało wielkoformatowe lustro, opra-
wione w nawiązującą do sztukaterii na ścianach ramę. Wnętrze 
optycznie powiększają także zastosowane jasne kolory: biała 
zabudowa kuchenna i ściany oraz jasnobeżowe meble wypo-
czynkowe. Mocniejszym akcentem kolorystycznym, nadają-
cym charakter całej przestrzeni, są natomiast aksamitne krze-
sła w jadalni o odważnym, malinowym kolorze. 

W mieszkaniu 
dominują jasne kolory, 

 ożywione połyskującymi 
detalami. 
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Poszczególne strefy są ze sobą 
wizualnie połączone za sprawą 
jednolitej podłogi  w przytulnym 

kolorze drewna
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W sypialni znalazło się 
duże wygodne łóżko  
z miękkim, tapicerowanym 
zagłówkiem
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Ścianę w sypialni 
wieńczy galeria zdjęć 

i obrazów,  nawiązująca do 
zainteresowań pani domu.
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Łazienka pomimo 
niewielkiego 

metrażu  sprawia 
wrażenie bardzo 

przestronnej.

Jeżeli mieszkanie miało być miejscem spokoju 
właścicielki, to sypialnia jest przestrzenią zapew-
niającą wyjątkowy rodzaj intymności. Oprócz 
dużego wygodnego łóżka z miękkim, tapicero-
wanym zagłówkiem znalazła się w niej również 
inspirująca galeria zdjęć i obrazów, nawiązująca 
do zainteresowań pani domu. Sypialnia stano-
wiła szczególne wyzwanie projektowe – przyznaje 
Joanna Nawrocka. Za obecnym wyglądem ściany 
stoi bardzo długi proces wyszukiwania przeze mnie 
grafik z osobnymi ramkami, które następnie akcep-
towane były przez klientkę. Tak powstała ściana 
jej życiowych inspiracji – dodaje autorka projektu. 

Architekt dumna jest również z łazienki, która 
pomimo niewielkiego metrażu sprawia wraże-
nie bardzo przestronnej. Duże lustro nad umy-
walką wraz z białymi meblami i błyszczącą fak-
turą płytek optycznie powiększają wnętrze, któ-
remu lekkości dodatkowo dodaje wizualnie deli-
katna kabina prysznicowa typu walk-in, zapew-
niająca komfortową przestrzeń kąpieli bez domi-
nowania w łazience. Z kolei nawiązania do natury 
w postaci kamiennego blatu i płytek imitujących 
drewno w strefie prysznica dodają pomieszcze-
niu odrobiny luksusu. 

PROJEKT:
arch. Joanna Nawrocka

JN STUDIO Joanna Nawrocka
www.jnstudio.pl
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W przedpokoju 
zaplanowano 

wielkoformatowe 
lustro,  oprawione 

w nawiązującą 
do sztukaterii na 
ścianach ramę. 
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1. Dekoracja ścienna AUDREY CLASSIC POSE ze zdjęciem ikony stylu Audrey 
Hepburn. 499 zł, Westwing, www.westwing.pl 2. CARLOS i RUDDY to efektowne, 
okrągłe lustra, które mogą pełnić rolę dekoracji ściany. 649 zł, 639 zł, 9design, 
www.9design.pl 3. Marmurowy stolik LIMIT z miedzianymi nogami. 506 zł, LaForma, 
www.lepukka.pl 4. Fotel CHANTAL tapicerowany welwetową tkaniną. 1.299,90 zł, 
Westwing, www.westwing.pl 5. Puchata poszewka PUMICE z ekologicznego futra 
o długim, miękkim włosiu. 39 zł, Home&You, www.home-you.com 6. Porcelanowy 
dzbanek do zaparzania herbaty JAIMI. 169 zł, VIVA Scandinavia, www.fabrykaform.pl  
7. Metalowy wazon CARMEN w kolorze miedzi oraz wazon i doniczka w jednym 
LOUANE. 122 zł, 70 zł, LaForma, www.lepukka.pl
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