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Rzadko zdarzają się takie mieszkania
jak to – pełne nieoczywistych barw
i oryginalnych form. Kiedy do niego
wejdziemy, czujemy się jak we wnętrzu
obrazu spod pędzla surrealisty. To
przestrzeń, która ma wywołać zachwyt
i uwieść nas swoją poetyką.

Wielki bł"kit
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„Poprzez oryginalność naszego
stylu chcemy pokazać, że każdy
może mieszkać, pracować, czuć się
wyjątkowo na co dzień. Zmysłowe
odczuwanie materii, detale pełne
poezji, sztuka, rękodzieło – te elementy
współtworzą nasz światopogląd
i ukierunkowują nasze nastawienie do
otoczenia” – mówią właściciele Studia
IMA Interiors.
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Poetyka barw

w której mogą testować meble i materiały. Nade wszystko mogą jednak doświadczyć indywidualnego stylu i podejścia do projektowania,
które charakteryzują duet. „Prezentujemy tu nasz sposób odczuwania

TEKST IZABELA ZIĘBA

materii oraz eksponujemy polskie marki i artystów, którzy są bliscy naszemu sercu i artystycznej wypowiedzi” – mówi Izabella Lubiniecka.
To sugestywne mieszkanie – pełne barw, różnorodnych materia-

zdjęcia
Hanna Połczyńska | kroniki studio
projekt
IMA Interiors | Izabella Lubiniecka, Arnaud Mathieu

łów, oryginalnych form i zaskakujących zestawień – odzwierciedla
inspiracje projektowe studia. Duet kocha tworzyć wnętrza, które
oscylują wokół surrealizmu metafizycznego, są nieoczywiste i poruszają wyobraźnię. Mieszkanie-showroom zajmuje 60 m 2 oraz składa
się z sypialni, łazienki i dużego otwartego salonu z aneksem kuchennym. Pierwszym, co oszałamia natychmiast po wejściu do środka,

STUDIO IMA Interiors to pracownia architektury wnętrz, założo-

są piękne kolory. Błękity, zielenie, róże i fiolety łączą się tu ze sobą

na w Gdańsku przez Izabellę Lubiniecką i Arnaud Mathieu – parę

w niebywałej alchemii.

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. „Ze względu na

„Nasza wyrazista dialektyka koloru, podkreślona odważną grafiką,

polsko-francuskie korzenie naszego tandemu pragnęliśmy otworzyć

ma za zadanie głosić tezę, że kolory ukierunkowują nasze odczucie świa-

biuro także w Paryżu” – mówią architekci. Od jakiegoś czasu studio

ta. Przestrzeń, w której żyjemy, w której na co dzień się poruszamy, nie

projektuje więc oraz realizuje wnętrza dla przestrzeni prywatnych

jest tylko funkcją, ale pryzmatem, stanem ducha” – mówią projektanci.

i publicznych nie tylko w Polsce, ale także na terenie Francji.

Odważne połączenia kolorystyczne są tu w każdym pomieszczeniu.

Architekci stworzyli swój gdański showroom w formie pokazo-

Seledynowa, w ykonana na zamówienie, zabudowa kuchenna

wego mieszkania. Klienci są zapraszani do wyjątkowej przestrzeni,

znalazła sobie towarzystwo kobaltowej ściany, różowa umywalka
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Marmur, kamie5 naturalny w postaci forniru kamiennego i szkło tworz— w tym wn"trzu
bardzo ciekaw— baz" materiałów. Je ona nie tylko jest trwała, ale pomaga te2 budowaŋ
marzycielsk— atmosfer".
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przykucnęła na niebieskiej szafce, a różowy zagłówek łóżka prowa-

mi (model „Roll”) czy tapicerowane łożko w sypialni. Gospodarzy

dzi kolorystyczny f lirt z barwną pościelą.

zauroczył też od pierwszego wejrzenia fotel „Cheri” marki Iker.

Odwaga w doborze kolorów to jednak nie wszystko! Projek-

Z kolei biurko z marmuru i szkła oraz stolik kawowy wykonała na

tantom zależało także, aby dobrać meble w nieoczywistej formie.

zamówienie projektantów pracownia Artglass z Gdańska. Każdy

Poetykę z pogranicza jawy i snu wspierają tutaj m.in. projekty marki

detal w tym wnętrzu jest bardzo dobrze przemyślany, a całość two-

Happy Barok – na przykład stojący w salonie fotel z podłokietnika-

rzy poetycką kompozycję.
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