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Tza pierwszym

tekst :Kinga Ostapinska
zdjęcia:Westwing
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graficzki, blogerki i muostu^i^
' Urządzone w jasnych tonacjach wnętrze jest proste, po
i odpowiada na potrzeby i upodobania gospodarzy.

VILLA
2018-06-11

VILLA DOM

Przeniesienie całego domu z jednej miejscowości do drugiej to nie łatwe
zadanie, jednak Asia Gwis, graficzka, ilustratorka i blogerka, nie ma wątpli
wości, że warto bjjło podjąć właśnie takie wyzwanie. Artystka porzuciła życie
w stolicy, by wraz z mężem i trzema kotami stworzyć przytulną oazę z dala
od zgiełku miasta. - Znaleźliśmy ofertę przeniesienia starego drewnianego
budynku szkolnego ńo jednej z podwarszawskich miejscowości i od razu
zakochaliśmy się w t -m pomyśle - opowiada Asia. - Po przeprowadzce na
wieś, tempo naszego życia cudownie zwolniło - wspomina. Jako freelancerka, graficzka współpracuje z kilkoma wydawnictwami, projektując
i ilustrując książki dla dzieci oraz artykuły dla dorosłych, a także prowadzi
blog Kavka Design.
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Ściana-galeriato
autorski pomysł
gospodyni

To wnętrze urządzono
zgodnie z filozofią
iniej znaczy więcej
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VILLA DOM

Życie z dala od
zgiełku miasta
pozwala na małe
przyjemności

KREATYWNA PRACOWNIA

Dom służy także jako pracownia, dlatego największym wyzwaniem było stworzenie przestrzeni, która będzie
sprzyjać skupieniu, a jednocześnie pozwoli na chwile wytchnienia. Gospodarzom zależało także na tym, by
wykreować atmosferę, w której każdy będzie się czul mile widziany - nie tylko rodzina i przyjaciele, ale także
zwierzęta. - Dom jest ramą do życia, nie jakimś dziwnym tworem oddzielonym od człowieka - podkreśla Asia,
odnosząc się do filozofii swojej ulubionej projektantki wnętrz, Ilse Crawford. - Marzyliśmy, by stworzyć otwartą,
przyjazną przestrzeń i myślę, że nam się to udało - dodaje. >—»
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ASIA GWIS ZDECYDOWAŁA
SIĘ NA ŻYCIE Z DALA
OD ZGIEŁKU MIASTA.
DZIŚ JUŻ WIE, ŻE

TO BYŁA DOBRA
DECYZJA.

aszyna do pisania
dradza zamiłowania
ospodyni

tawka to doskonały
pomysł nie tylko dla dziec
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VILLA DOM

Ceglana ściana
sprawia, że
kuchnia jest ciepła
i przytulna
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PROSTE MEBLE, BIEL,
SUROWE CEGŁY

I DODATKI
TWORZĄ CIEPŁE
WNĘTRZE.

%4

Biel powiększa optycznie
przestrzeń i rozjaśnia
wnętrze
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Wabi-sabi
Ta japońskafilozofia skupia się na odnajdywaniu piękna w nieperfekcyjnych przedmiotach.
Ceni prostotę, naturalne kolory, skromne wykończenia i rzemiosło. W dużej mierze inspiruje
się minimalizmem, skupiając się jednak na domownikach i ich potrzebach, a nie na samych
wnętrzach, dlatego wystrój w stylu wabi-sabi powinien być przede wszystkimfunkcjonalny
i utrzymany w naturalnej palecie kolorystycznej z przewagą bieli. Ta japońska filozofia
została okrzyknięta najbardziej modnym stylem 2018 roku.

Każdy
z domowników
i

gości ma tu swoje

ulubione krzesło
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Asia uwielbia chwilę
zapomnienia na
huśtawce
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POCHWAŁA PROSTOTY
Wnętrza domu Asi odzwierciedlają
jej bezpretensjonalny styl bycia. Są
minimalistyczne i autentyczne. Czer
piąc z japońskiej estetyki wabi-sabi,
Asia łączy biel z subtelnymi akcen
tami koloru i zestawia współczesny
design z ukochanymi meblami dzie
dziczonymi od pokoleń. Naturalne
elementy, takie jak kamienne podło
gi, wyeksponowane cegły czy drew
niane belki pod sufitem tworzą tu
swobodną i pełną ciepła atmosferę.

Schody
schowane są za
dwuskrzydłowymi
drzwiami, które
po zamknięciu
wyglądają jak
szafa
Pracownia, biuro
i gabinet, czyli
trzy w jednym
'
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Do relaksu zachęca okryta puszy
stą narzutą huśtawka, zawieszona
tuż przy kominku. Nic dziwnego, że
goście zostają tu zwykle dłużej niż
zapowiadali. My tez chętnie prze
dłużylibyśmy naszą wizytę na cały
weekend! - Gdybym miała udzielić
jednej rady dotyczącej urządzania
wnętrz, powiedziałabym, że warto
znaleźć własny styl i pozostać mu
wiernym. Kluczem jest jednak pro
stota - przekonuje Asia. - Prostota
jest zawsze modna, zawsze na czasie
i zawsze piękna - dodaje, -f

