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Prosty stolik kawi 
marmuru w innej 
być elementem pr 
tu jednak wspani: 
z okładziną komir 
kamienia została 
miękkością dywai 
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Prosta jasna sofa 
i prosty ciemny stolik 
są niczym jin i jang 
- dwie siły, które idealnie 
się uzupełniają. 

Styl eklektyczny łączy z pozoru 
niepasujące do siebie elementy 
w spójną całość. 

Chris Glass dba 
o każdy detal 
w swoim domu. 

B
ohemian chic, czyli styl artystycznej cyga
nerii podniesiony do rangi luksusu - tak 
w skrócie można opisać aranżację berlińskie
go apartamentu Chrisa Glassa. Ten stylista, 
nazywany wirtuozem wnętrz, od lat pracuje 
dla Soho House Group, czyli sieci luksuso

wych hoteli, restauracji i klubów członkowskich. Od 1995 
roku do dziś powstało już 27 takich miejsc w najważniej
szych miastach na świecie, m.in. w Nowym Jorku, Lon
dynie, Los Angeles, Hongkongu, Stambule, Amsterdamie, 
Bombaju, Barcelonie czy Berlinie. Właśnie w tym ostatnim 
z miast, które znów jak sto lat temu tętni sztuką, seksem 
i biznesem, w modnej ostatnimi laty dzielnicy Mitte, swoje 
miejsce na ziemi znalazł Chris Glass. A jego niezwykły loft 
zachwyca eklektyczną mieszanką stylów, epok i kultur. 
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Właściciel zamiast maskować pierwotnie industrialne przeznaczenie tego wnętrza, postanowił wyraźnie podkreślić przemysłowe elementy, 
takie jak stalowe wsporniki z wielkimi nitami, które każdy przybywający do Berlina turysta znajdzie choćby na wielu starych stacjach metra. 
Podłoga z polerowanego betonu dodaje surowości całej aranżacji, a ocieplają ją luksusowe meble i dodatki. 

Styl eklektyczny wymaga samokontroli, łatwo bowiem 
zamiast zachwycającej aranżacji stworzyć zwykły chaos. 

- Uwielbiam tutejsze wieczory, gdy ulice zalane neonami we 
wszystkich kolorach tęczy przemierza tłum ludzi z całego 
świata - mówi Chris. Ten globalny miks ma ogromny wpływ 
na życie i pracę stylisty. - Nazywam mój styl bohemian chic, 
ponieważ jest zarówno eklektyczny, jak i klasyczny. Kocham 
klasyki, ale zawsze staram się wpleść w aranżację coś nie
zwykłego i niekonwencjonalnego. Czasami przy użyciu sztu
ki, a innym razem za pomocą dekoracji - przyznaje. 
Nic dziwnego więc, że Westwing zdecydował się na współ
pracę z nim, skoro w niezwykle bogatej ofercie marki moż
na znaleźć rzeczy, które zadowolą gust każdego konesera 
luksusowego piękna. Szczególnie gdy ów koneser ma tak 
szerokie horyzonty jak pan tego domu. 
Głębokie poczucie piękna charakteryzuje styl urządzania 
wnętrz Chrisa. Ten Berlińczyk z wyboru zawsze zwraca także 

uwagę na funkcjonalność. Dla przykładu, w zaprojektowa
nych przez niego wnętrzach znajdziemy sporo przytulnych 
materiałów, takich jak aksamit, które aż proszą się, aby ich 
dotknąć. Len, bawełna czy skóra są użyte jako kluczowe 
elementy i dla lepszego efektu podkreślono je warstwami. 
Również samo ustawienie mebli i wysp ma dla stylisty fun
damentalne znaczenie. Osoby siedzące naprzeciwko siebie 
i patrzące na siebie wymieniają automatycznie między sobą 
więcej informacji. Tace i misy do serwowania i dzielenia się 
przystawkami, ustawione na długim stole, zapewniają swo
bodną wymianę. Sekretną bronią Chrisa są wyraziste barwy 
i korespondująca z nimi gra świateł. Z tego powodu Chris 
radzi, aby odważnie wybierać kolory, miksować je i nie bać 
się barwnych printów etno. A wszystko po to, by stworzyć 
przytulne, ale żywe wnętrze, w którym chce się żyć. ® 
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If Przyję 
nie tyli 
drinki, 
i sztuc 
skońc; 
zapyta 
drobią 
pasjor 
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Lampa Spike od Westwing 
jest świadkiem wielu 
towarzyskich spotkań. 
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Fiolet nazywany jest kolorem władców, 
a przez to często kojarzy się go z bogactwem. 
Malując nim całą, ogromną ścianę, Chris chciał 
dodać industrialnemu wnętrzu efektu posh. 

- Warto sprawić, by w jednym 
miejscu znalazło się wiele 

rozmaitych pięknych rzeczy, 
za którymi stoją różne historie. 

Tylko wtedy poczujemy się 
naprawdę u siebie - mówi Chris. 

CZAS NA WNÊTRZE
2020-09-01



Strefy w mieszkaniu Chrisa przenikają się płynnie, 
choć przy bliższym przyjrzeniu się można zauważyć, 
że pan domu umiejętnie je wyodrębnił - tu ciemne 
kolory jak fiolet i szarość wyznaczają strefę 
jadalnianą, a jasne zapraszają do relaksu. 

Wrzesień 2020 
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Nowoczesna sztuka 
to nie tylko wyznacznik 

prestiżu, ale także 
emocjonalna podróż 

do wnętrza właściciela. 
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" niezwykłym 
apartamencie każdy 

Przedmiot ma dla 
właściciela wartość 

emocjonalną. Tu mc nie 

jest przypadkowe 
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przepis na wnętrze 

domu 
artysty 
Wnętrze zainspirowane 
berlińskim apartamentem 
kipi luksusem i elegancją. 
opracowań ie Adrianna Tarnowska 
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1. Joanna Styrylska-Gałażyn, „Jungle boogie", akryl na płótnie, 120 x 120 cm, Galeria Sztuki artpower.pl, 3900 zł 2. Lampa Spike, Westwing Collection, 
WESTWINGNOW.PL, 669,90 zł 3. Lampa podłogowa Baluna, EINRICHTEN DESIGN, 2467 zł 4. Szafka Glass, Dutchbone, WESTWINGNOW.PL, 6799 zł 
5. Sofa modułowa Lennon, Westwing Collection, WESTWINGNOW.PL, 6729 zł 6. Wazon kamionkowy, Bloomingville, MABE STUDIO, 180 zł 7. Taca 
Gardenia, WESTWINGNOW.PL, 189,90 zł 8. Ręcznie tuftowany dywan Naima, 80 x 150 cm, Westwing Collection, WESTWINGNOW.PL, 329,90 zł 
9. Stolik kawowy Lesley z imitacji marmuru, Westwing Collection, WESTWINGNOW.PL, 2179 zł 
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