
28 Salon i Sypialnia

Noc pod 
baldachimem
Zwiewne tkaniny i z∏ote detale budujà w sypialni
orientalny klimat. Ka˝da obecna tu rzecz nasyca
atmosfer´ spokojem i kojàcà ciszà. S∏yszymy
dêwi´ki indyjskiej piszcza∏ki, snujàce si´ leniwie
w powietrzu wype∏nionym zapachem kadzide∏.
Do rzeczywistoÊci przywo∏uje nas dobiegajàcy
z okna podmuch ciep∏ego wiatru.

Na pierwszym planie w sypialni znalaz∏ si´ balda-
chim z bordowej organzy, pyszniàcy si´ nad ma∏˝eƒskim ∏o-

˝em. W oknach ten sam materia∏ przybiera postaç zwiewnych firanek.

Z naszytym na tkaninie z∏otym ornamentem w kszta∏cie spiralek, kompo-

nujà si´ pozosta∏e elementy – ∏ó˝ko obite z∏otà tkaninà oraz lampki na

podstawach w kszta∏cie z∏oconych kul. 

Nad wystrojem wn´trza, inspirowanego
Êwiatem Orientu, wspólnie pracowali ar-
chitekt Anna Mormon i w∏aÊciciele miesz-
kania. Pani domu to osoba wra˝liwa na kolor i pi´kno tka-

niny. Wraz z m´˝em fascynujà si´ egzotycznymi podró˝a-

mi. Zami∏owanie do pi´kna i podró˝niczà pasj´ gospoda-

rzy architekt postara∏a si´ harmonijnie zespoliç w tym

„szytym na miar´” wn´trzu. Pos∏u˝y∏a si´ zasugero-

wanà przez w∏aÊcicieli indyjskà stylistykà. 
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Oprócz wyeksponowanej
nad ∏ó˝kiem tkaniny, archi-
tekt zaprojektowa∏a te˝ nie-
wielkie podÊwietlane nisze
w Êcianie, miejsce na przywo˝one

z podró˝y trofea. Ciep∏e, z∏ocone barwy

sprz´tów i detali – ˝yrandol, lampki i nocne

stoliki (Almi Decor) – zosta∏y pi´knie wy-

eksponowane za sprawà ciemnej pod∏ogi

merbau oraz jasnych Êcian w kolorze écru.

To rozwiàzanie kolorystyczne przemieni∏o

pokój w swego rodzaju orientalnà komna-

t´, komfortowe miejsce relaksu. 

Eteryczny, lekko zmys∏owy
charakter pomieszczenia,
nie wyklucza bynajmniej je-
go funkcjonalnoÊci. Zas∏ony

(Callas) z jednej strony chronià przed

mocnym s∏oƒcem, z drugiej natomiast

sta∏y si´ stylowym parawanem, za którym

gospodarze mogli ukryç niewielkà biblio-

teczk´. Po ods∏oni´ciu zas∏on oczom

obecnych ukazuje si´ bogaty zbiór dzie∏ li-

terackich. 

TEKST: (AP). 
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