NAGRODZONE PROJEKTY

Nowoczesna przestrzeń salonu
II miejsce w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor,
zorganizowanym w ramach konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2013
AUTOR PROJEKTU: Izabela Sirek, Cieszyn
Projekt przedstawia salon o powierzchni 32,4 m2
zaaranżowany w nowoczesnym stylu. Jego surowy
i chłodny charakter ocieplono przez zastosowanie
drewna, zachowując jednak spójną koncepcję całości. Drewniane płyty stanowią tło dla telewizora
oraz biokominka (fotografia 1). Telewizor zawieszony jest na uchwycie, który w razie potrzeby wysuwa go do przodu i pozwala na ustawienie pod odpowiednim kątem.
W pomieszczeniu zastosowano kolekcję Agat
Naturale Lappato Grupy Paradyż. Na dominującej we wnętrzu ścianie ułożono płytki ceramiczne
w formacie 29,8 x 59,8 oraz 59,8 x 59,8 cm, które połączono, co dało efekt swoistej układanki i pozwoliło na uzyskanie efektownego obrazu, na którym
umieszczono wskazówki zegara. Po bokach umieszczono listwy oświetleniowe, co podkreśla jego walory estetyczne (fotografia 2). Na ścianie z biokominkiem położono mozaikę tej kolekcji 29,8 x 29,8 cm,
która stanowi obok drewna subtelny element dekoracyjny, przykuwając wzrok, a jednocześnie nie zaburzając odbioru podczas oglądania telewizji. Podłoga wyłożona jest natomiast płytkami w formacie
59,8 x 59,8 cm, a ich surowość przełamano przez
dobranie dywanu przyjemnego w dotyku i odbiorze wizualnym.
Prezentowany salon ma być miejscem wypoczynku i skupiać życie towarzyskie domowników.
Żeby nie zaburzać koncepcji nowoczesności, zaproponowano minimum mebli i dodatków, nie zapominając jednak o szafkach na napoje, kieliszki
i szklanki. Jest też miejsce pod stolikiem na książkę czy inną lekturę (fotografia 3) oraz podświetlona
wnęka pod telewizorem. Uwagę zwraca minimalistyczny zegar i on stanowi główny ozdobny element
tego pomieszczenia.
Zaprojektowany salon cechuje minimalizm oraz
przestrzeń i zdaniem autorki projektu kolekcja Agat
idealnie wpisuje się w takie wnętrze, buduje jego
charakter i stanowi bardzo wiarygodny element nowoczesnej przestrzeni.
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Uzasadnienie jury:
Jurorzy zgodnie stwierdzili, że autorka pomysłowo
wykorzystała płytki kolekcji Agat i nagrodzili projekt za bardzo ciekawe połączenie różnych formatów
oraz stworzenie efektownej kompozycji z zegarem.
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