OG RODY & DESIGN

z letniĄ

kuchniĄ

Pod olbrzymim parasolem
starego dębu

urządzono jadalnię

z widokiem na ogród.
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D

ąb stoi na południowej granicy działki
– jego rozłożysta korona jest latem zielonym dachem, który rzuca cień na taras z jadalnią i kuchnią, a także
szklaną ścianę willi stworzoną specjalnie dlatego, żeby domownicy mogli podziwiać drzewo i wciąż migoczące cienie.
– Ten ogród to nie dodatek do domu. Zieleń, wnętrza oraz
architektura tworzą całość, są razem projektowane tak, by były
swoimi lustrzanymi odbiciami – opowiada architekt Magdalena
ignaczak z JM studio Architektoniczne. – gdyby porównać projekt z książką, okazałoby się, że kartki parzyste to zieleń, a nieparzyste dom. Tu i tam są wejście, hol oraz pokoje: salon, część
wypoczynkowa, kuchnia.
Żywopłot ze szlachetnych cisów (kupiono dorosłe dwumetrowe okazy) jest ścianą, która broni prywatności. od strony ulicy
ułożono kamienne tarasy, zasadzono kępy juk, które latem wspaniale kwitną, kremowe magnolie i dywany azalii.
Żwirowa ścieżka między cisami i liliowcami prowadzi do części
prywatnej, otoczonej zawsze zieloną ramą z tsug, choin kanadyjskich, które wyglądają znacznie ciekawiej niż często sadzone
na obrzeżach działek tuje.
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Jak najmniej koszenia,
jak najwięcej zabawy
Magdalena Ignaczak i Jacek Kunca
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
jmsa.pl
Ogród nie powinien wyglądać jak wielki
trawnik, dlatego zaprojektowaliśmy go
jak dom. Ma pokoje, przejścia, punkty
widokowe, okna. Wszystko z czegoś wynika.
Na przykład grill na tarasie jest wysoki,
żeby zasłonić dach budynku u sąsiada.
To niemal bezobsługowy ogród.
Właściciel ma mieć dużo atrakcji i patrzeć,
jak wszystko rośnie.

Taras został wyłożony granitowymi płytami w kolorze soli z pieprzem.

Otaczają go kępy pierisów i hortensji drzewiastych. W donicach – złocienie.
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Na tle ściany z choin kanadyjskich posadzono trzy jabłonie
ozdobne. Ich korony z wiekiem ułożą się w kule.
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Żywopłot z cisów chroni prywatność właścicieli. Przed domem, podsypane

TEKST: JoAnnA HALenA zdjęciA: ArCHiWUM JM sTUdio ArCHiTeKToniCZne

żwirem, doskonale rosną juki i liliowce.
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na wysokości domowej jadalni za szklaną ścianą architekci
zaproponowali otoczony jasnoszarymi płytami granitu niewielki
płytki kamienny prostokątny basen, nazywany uspokajaczem
– dyskretny element zen. Tuż obok – letni zakątek kawiarniany
obsadzony bambusami.
obok salonu z kominkiem w domu – na tarasie urządzono zielony living room z leżankami i dekoracyjnymi, egzotycznymi strelicjami w donicach, które wynosi się latem na dwór – ich kwiaty
przypominają jaskrawe rajskie ptaki. do wielkich tajlandzkich
donic wsadzono kremowe i żółte kalijki, które w Afryce rosną
w rowach jak u nas kosaćce. Kwitną miesiącami, a potem wciąż
wyglądają pięknie, bo ich kielichy zielenią się do późnej jesieni.
Kolory roślin są przemyślane – wszystkie kwitną na biało, śmietankowo lub pomarańczowo – „rozmawiają” z odcieniami domu:
elewacją śmietankową jak magnolie, murkami kremowymi oraz
pomarańczowymi podobnie jak liliowce przy wejściu do willi.
Kamienna ściana jest obłożona płytami z brazylijskiego łupku
kwarcytowego, który lekko połyskuje na złoto dzięki zatopionej
w nim mice.
Clou programu to jednak kuchnia pod dębem – od kwietnia
do października ulubione miejsce domowników i gości. ogrodowy stół z matowego płomieniowanego granitu jest lustrzanym
odbiciem tego stojącego w jadalni. ręcznie robiony grill zaprojektowała Magdalena ignaczak; wystylizowała go na francuską kuchnię z szuﬂadkami, drzwiczkami i rusztem na korbkę. Wszystkie
meble mogą stać na dworze przez cały rok.
dokoła cały czas coś kwitnie, najpierw azalie, potem łososiowe
begonie i liliowce, wreszcie – białe kule hortensji drzewiastych,
które, przekwitając, robią się zielone. są też krzewy rododendronów i kiścieni oraz szalenie dekoracyjna przez cały rok zimozielona kalina sztywnolistna. Ma pięknie pachnące oryginalne białe
kwiaty, których pręciki wystają ponad kielich, a jesienią czerwone jagody.

