
DOM JAK GALERIA SZTUKI

STREFA TOWARZYSKA 
Otwarta przestrzeń na parterze miała być funkcjonalna i zapraszać gości.  
Stare meble zyskały drugie życie dzięki nowym obiciom. Przy oknie przycupnęła 
Łajka, nazwana tak od imienia legendarnego psa wystrzelonego w 1957 r.  
na orbitę okołoziemską w radzieckim satelicie Sputnik. Po prawej stronie wisi 
jeden z obrazów Jerzego Zajączkowskiego (rocznik '72). Pod nim, oparta  
o ścianę, praca wrocławskiej ceramiczki, malarki i graficzki Anny Specylak
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 zdjęcia MicHaŁ SKORUPSKi  Stylizacja KASIA MITKIEWICZ  teKSt EWA KEMPIŃSKA

malarskie 

W betonowo-szklanej przestrzeni z technicznym oświetleniem 
architektka Eliza Suder umieściła najbardziej miękkie meble na rynku, 
z fantazją łącząc polski vintage i kultowe kanapy „Togo”. O unikalności 
wnętrza decydują obrazy, rzeźby i grafiki wrocławskich artystów.  

 uwiedzenie 
WROCŁAW
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 Do dwustumetrowego domu w Osobowicach  
– niedocenianej, historycznej dzielnicy 
Wrocławia, położonej na prawym brzegu  
Odry – wchodzimy wprost z ulicy.   
– Linia zabudowy jest jednocześnie granicą 
działki – mówi architektka Eliza Suder.  

– Widziałam zaletę w tym, co dla niektórych mogłoby 
być wadą: wejście w stylu angielskim ma swój urok  
– dodaje. Eliza przez wiele lat pracowała przy  
projektach deweloperskich, z czasem zajęła się 
wnętrzami, coraz bardziej inspirowały ją malarstwo, 
grafika, rzeźba, awangarda street artu, zaczęła 
organizować własne wystawy. W 2007 r. współtworzyła 
wraz z Anną Budzowską Galerię Sztuki BUDUAR.  
Dziś na Nadodrzu, historycznej dzielnicy Wrocławia, 
prowadzi galerię o znamiennej nazwie POCO.  
Bo sztuka zadaje więcej pytań, niż udziela odpowiedzi.   
Także w tym domu sztuka szukała dla siebie wnętrz,  

w których mogłaby wybrzmieć. – Obrazy, grafiki  
i ruchome detale to wbrew pozorom jedyne kolorowe 
elementy – mówi architektka. – Chciałam  
ograniczyć liczbę materiałów i barw. Postawiłam  
na minimalistyczną aranżację, odnawiane, 
tapicerowane meble, które bardzo lubię, odcienie 
szarego błękitu, naturalne drewno dębowe  
na podłodze, spieki kwarcowe (elewacje blatów, 
łazienka) – opowiada. Cieszą ją wielkoformatowe 
przeszklenia, a nawet małe okno między kuchennym 
blatem a zabudową (zamiast nudnej ściany kafelków). 
Parter stanowi otwartą przestrzeń, w której mieszczą  
się hol, kuchnia i salon (w zasadzie jedyne drzwi  
to te prowadzące do toalety oraz garażu). Udało się 
uniknąć powtarzalności i architektonicznej sztampy,  
tak charakterystycznej dla wielu współczesnych 
projektów. Powstała przestrzeń bardzo indywidualna  
i wciąż otwarta na „stawanie się”. 

ZAKĄTEK PRACY TWÓRCZEJ  
Nad szafkami (to kontenery 
bankowe z recyklingu!) zawisły 
obrazy. Większy jest pędzla Marii 
Orzeszyny (rocznik '83), 
absolwentki wrocławskiej ASP. 
Artystka sama mówi o swoich 
pracach „dzikie malarstwo”. 
Niepokojące, bardzo 
indywidualne, emocjonalnie 
łączące abstrakcję z elementami 
rzeczywistymi. Obok obraz  
Ewy Zwarycz, absolwentki tej 
samej szkoły. Przy odnowionym 
krześle z lat 60. kultowy projekt 
Oskara Zięty – stołek „Plopp”. 
Stworzony w technologii FiDU  
(z niem. Freie-Innen-Druck- 
-Umformung) z dmuchanej  
stali. Wbrew pozorom jest 
niezwykle wytrzymały.  
Uwagę przykuwa też wykonana  
z utwardzanego papieru donica 
(stoi na szafce-wózku). Kolorowe 
szklane wazony – House & More 

Z LOTU PTAKA  
Wiszące lampy-żarówki   
(na zdj. z prawej) podkreślają 
wysokość pomieszczenia.  
W widzianym z góry salonie 
pięknie prezentują się sofy 
„Togo” (proj. Michel Ducaroy, 
1973 r.), do dziś najlepiej 
sprzedające się modele  
w ofercie marki Ligne Roset. 
Poduszki – NAP, Inne Meble  
i Decolor, poduszki graficzne  
– POCO Galeria. Pled  
– PANAPUFA 
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NOWE MEDIA I RĘKODZIEŁO 
Największa z prac w salonie (zdj. z lewej) to dzieło wrocławskiego artysty  
Pawła Liska, który tworzy głównie w mediach cyfrowych, poszukując nowych 
narzędzi kreacji i definicji obrazu. W tym przypadku jest to wydruk GPS. Pozostałe 
obrazy są autorstwa Marii Orzeszyny. Przy stole jadalnianym (zdj. powyżej)
czarnym krzesłom „Panton” Vitry wtórują te „ze śmietnika”. Ceramika pochodzi  
z warsztatów kalkomanii ceramicznej prowadzonych przez Annę Specylak, 
rzeźbiarkę, ceramiczkę, projektantkę
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KTO ZA TYM STOI

ARCH. ELIZA 
SUDER, 

www.shi-pp.pl; 
www.pocogaleria.

com 

 Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów muzealno- 
-kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Od 2007 r. prowadzi autorską pracownię 
architektoniczną SHI. Zajmuje się architekturą  
i wnętrzami, najlepiej razem. Najbardziej lubi przebudowy,  
z wykorzystaniem zastanych elementów konstrukcyjnych  
i wnętrzarskich. Ważne jest dla niej zachowanie ciągłości,  
ale też zmiana, ich korelacja. Lubi, gdy klienci przynoszą 
stare meble. Najlepiej czuje się w projektowaniu domów, 
mieszkań, przestrzeni biurowych i kawiarni, bo to 
przestrzenie, które zna i rozumie, które interesują  
ją nie tylko jako architekta, ale też jako użytkownika. 
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INTYMNIE I SŁONECZNIE 
W prywatnej sypialni na poddaszu znalazło się 
miejsce na wannę. Przestrzeń jest mocno 
doświetlona, również dzięki oknom dachowym, 
bardziej kolorowa niż pozostałe pomieszczenia. 
Uwagę przyciągają zwłaszcza żółta narzuta, 
niebieskie krzesło z recyklingu, korespondujące 
z nimi poduszki. Pled – NAP. Oparty o ścianę 
wielkoformatowy obraz namalował  
Marcin Stapiński.  
Na zdj. po lewej łazienka w odcieniach grafitu,  
z elementami graficznymi. Za przeszkleniem 
znajduje się kabina prysznicowa. Stojący 
pośrodku stołek – BoConcept
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