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W nowoczesnych wnętrzach bardzo często stawia się na otwartość.
Zacierane są granice pomiędzy pomieszczeniami, powstają
obszerne, a zarazem funkcjonalne przestrzenie . Wraz ze zmianą
perspektywy zmienia się styl życia. A to kim i jacy jesteśmy,
najlepiej oddaje miejsce, w którym żyjemy.
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Po dwóch latach od ostatniej wizyty sprawdzamy, co
nowego u izraelskich projektantów z biura Pitsou Kedem Architects. Konsekwencja i wyróżniający się nowoczesny styl w aranżowaniu wnętrz to jedne z wielu
cech, jakimi można określić tych architektów. Tym

razem zapraszają nas do apartamentu, znajdującego
się w północnej części Tel Awiwu, na ostatniej kondygnacji nowoczesnego apartamentowca.
Mieszkanie monstrualnych rozmiarów, mierzące aż 600 metrów kwadratowych, stanowi jedną
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całość. Układ wnętrz został podporządkowany rozpościerającej się za oknami panoramie miasta. Architekci nazwali projekt: "Dom otwarty i widoczny dla
miasta". Pomieszczenia skupione wewnątrz otacza
przeszklona elewacja, pozwalająca obserwować Tel
Awiw z każdej strony budynku. Całość okala balkon,
z długim, wykonanym z ciemnego kamienia basenem
w jednej części.
Frontowa elewacja to 25 metrowy szklany
ekran, na który składają się obszerne drzwi przesuwne, zamocowane w grubej ramie z drewna tekowego.
Dzięki temu wnętrze jest doskonale doświetlone,
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a jego poszczególne części – na przykład sypialnie
czy łazienki – można swobodnie otwierać i zamykać..
Podłogę pokryto posadzką zrobioną z odmiany lastryko. W mieszkaniu dominuje kuchnia połączona z jadalnią oraz salonem. Takie otwarcie przestrzeni pozwoliło na postawienie długiego, metalowego regału
na książki, odcinającego się swoją ażurowością od betonowej ściany, której surowość uszlachetniono dość
wyraźnym szalunkiem, wykorzystywanym często
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jako materiał dekoracyjny. Pierwszym architektem,
jaki docenił istotę szalunku dla ostatecznego wyglądu
budynku, był sam Le Corbusier.
Część prywatna apartamentu została zakomponowana w kilka nieprzechodnich pokoi, do których
dojście możliwe jest dzięki korytarzowi, okalającemu
całość. Przeszklenie zapewnia każdej z trzech sypialni czy dwóch gabinetów widok na kawałek miasta
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Nowoczesne przestrzenie często cechuje monochromatyczność, kolory stosowane są z umiarem
i wyważeniem. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z barw. Ożywieniem mogą być mocniejsze kolorystycznie dodatki, które będą nadawały wnętrzu
swoisty charakter. Architekci wybrali żółty – przyciągający wzrok i mający działanie energetyzujące. Zastosowany nawet w niewielkim stopniu, choćby jako
dodatek, prawie zawsze zyskuje rolę pierwszoplanową. W apartamencie są to: krzesła, poduszki, półki
czy drzwi w ciemnym hallu wejściowym.
Ponadczasowy dizajn połączony z wygodą
to kwintesencja moderny. Rozmach w kreowaniu,
swoboda w dobieraniu materiałów, odwaga w stosowaniu nieszablonowych rozwiązań – tyle i jeszcze
więcej można powiedzieć o projektantach z Tel Awiwu. Warto obserwować działania tego biura na facebookowym fanpage'u oraz ich stronie internetowej:
www.pitsou.com.

