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Projektując dla rodziny,  
architekt Kamil Korus rozpracował  
i wcielił w życie tezy klasyków 
minimalizmu. Stworzył dom prosty, 
skromny, pełen słońca. Paradoksalnie 
– jednocześnie otwarty i zamknięty.

DOM MINIMALISTYCZNY

nogi zasada czwartej 
POZNAŃ

ABSTRAKCYJNA POMARAŃCZA 
Obraz wyeksponowany w jadalni Kamil dostał jeszcze w liceum od koleżanki, a potem na wiele lat „zesłał” go do... pomieszczenia 

gospodarczego. – Nie przepadam za pomarańczowym. Ale żona uznała, że kolor ciekawie błyśnie na białej ścianie. I miała rację! Przy okazji 
poczytałem o autorze, wujku koleżanki. Okazało się, że to Jan Wolf, artysta uznany w Szwecji. To mnie do końca przekonało 

do tego płótna, Skandynawia jest mi bliska – mówi. Krzesła, stół – HAY (Stereo Design), wazony „Fest” (NAP), patera „Fancy” (House & More), 
chryzantemy na tarasie – Gospodarstwo Ewy i Andrzeja Białkowskich w Lesznowoli

  zdjęcia MICHAŁ SKORUPSKI 
 stylizacja KASIA MITKIEWICZ   tekst EWA JAGALSKA 
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 Kiedy architekt zabiera się za budowanie 
własnego domu, można spodziewać się rzeczy 
niezwykłych. Na przykład sufitu na ścianie 
(sufit w zwykłym miejscu to banał), betonowej 
fasady bez drzwi i okien (niech się taksówkarze 
zastanawiają, gdzie wysadzić pasażera), 
tajemnych skrytek i zamaskowanych  
w szafie przejść do... toalety (echo dziecięcych 

zabaw w chowanego). Oczywiście, o ile architekt zyska 
aprobatę głównego inwestora, czyli własnej rodziny.  
 
Minimalizm zapisany w genach 
– Jak ty to robisz, że Marta (z wykształcenia polonistka  
i farmaceutka) godzi się na twoje pomysły? – dziwią się,  
nie bez zazdrości, koledzy Kamila. Tłumaczy: – Mamy  
z żoną ten sam „gen minimalizmu”! Zresztą nasz dom 
wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie jej upór – dodaje. 

ŚWIATŁO W METALOWYCH KAPTURKACH 
– Zdjęcie monumentalnego bloku zrobiłem w Hongkongu, podoba mi się, bo jest surowe w wyrazie – mówi Kamil. Lampy „Funnel”  

słoweńskiej firmy Vertigo Bird, proj. Bevk Perović Architects, stolik – „Stray” marki HAY, sofy, kolorowe meble ogrodowe  
– IKEA, poduszki „Tan”, pled „Smile To Be Happy” – NAP, filcowa torba „Tote” i turkusowy pled „SPA” – House & More 

 

Przez wiele lat żyli w mieszkaniu o powierzchni 47 m2, 
najpierw z jednym synem (Oskarem, dziś siedmioletnim), 
potem z kolejnym (Olaf, 5 lat) i jeszcze jednym (Olek, 4 lata).  
Gdy w mieszkaniu zrobił się tłok, Kamil zaprojektował  
dla rodziny dom, który miał stanąć w zielonej dzielnicy 
Ogrody. Nie wziął jednak pod uwagę, że Marta marzy  
o córce, i przewidział za mało sypialni (Laura ma dziś  
10 miesięcy). – Przerabianie projektu nie ma sensu,  
więc choć miałem opłaconego konstruktora, wyrzuciłem 
wszystko do kosza, na nowo przemyślałem i narysowałem 
dom – opowiada. Od strony drogi wznosi się dziś 
betonowa ściana, która tak konfunduje gości. Nie  
ma okien, tylko czarna aluminiowa brama z boku.  
– Można by pomyśleć, że stworzyliśmy zamkniętą 
twierdzę. Ale to nieprawda! – śmieje się architekt  
i prowadzi na tyły domu. Między ogrodem a salonem  
i kuchnią jest tylko szyba (w pogodne dni znika i ona).  
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KUCHNIA W KOLORZE CAPPUCCINO 
Potężny blok meblowy dzieli parter na część kuchenną  

(ok. 20 m2) i salonową (ok. 45 m2). – W poprzednim mieszkaniu 
mieliśmy aneks, nabawiliśmy się lekkiego urazu do sofy z widokiem 

na zlew – żartuje właściciel. Żeby jednak nie sprzeniewierzać się idei 
wielkiego otwarcia, zaprojektował szerokie przejście pomiędzy 

pomieszczeniami, integrując je ze sobą szarą podłogą z żywicy. 
Mebel „graniczny” nie sięga sufitu, dzięki czemu wydaje się lżejszy; 
wagi (i powagi) ujmuje mu jasny fornir jesionowy, nazywany przez 

właściciela cappuccino, z którym kontrastuje biel blatu i technicznej 
lampy (Wever & Ducré). W tle fotel „EPA DAW”, klasyk projektu  

Ray & Charlesa Eamesów – prezent od żony na trzydzieste trzecie 
urodziny Kamila, jedyna ikona designu w ich domu  

ZABAWA W CHOWANEGO 
Wyspa to jedyny kuchenny  
„warsztat”, innych blatów roboczych  
tu nie ma. Dlatego jest duża (240x120 cm),  
od strony zlewu mieszczą się w niej  
szafki typu cargo, z drugiej – na zawiasach.  
W blacie uformowano nieckę zlewu  
– materiał „Rauvisio” marki Rehau  
jest odporny, ciepły i przyjemny  
w dotyku. Jedna część wysokiej  
zabudowy kuchennej kryje „tajemne” 
przejście do pomieszczenia 
gospodarczego, w podobny sposób 
zamaskowane są w przedpokoju drzwi  
do toalety. – Zawsze lubiłem się chować  
– żartuje właściciel. Taca, metalowy 
pojemnik, szklana butla z uchem  
– Inne Meble
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Gdyby nie ograniczenia finansowe, Kamil zrezygnowałby  
z przesuwnych drzwi na rzecz całkowitego przeszklenia,  
i to od razu dwóch pięter. Miał też inne pomysły, których  
nie zrealizował, ulegając głosowi rozsądku, czyli żonie.  
– Część prywatną (dom podzielony jest tradycyjnie:  
na dole część dzienna, na piętrze nocna) chciałem  
całkowicie otworzyć, za wyjątkiem oczywiście łazienek  
i toalet. Bo przecież dzieciaki i tak pakują nam się do łóżka.  
Żona postawiła veto. Podobnie jak w przypadku koloru 
podłogi na parterze, miała być biała żywica poliuretanowa,  
jest szara, bo bardziej praktyczna – dodaje. – Starałem się 
używać minimum materiałów (podstawowe to żywica,  
fornir jesionowy, metal), mebli o jak najbardziej 
uproszczonych formach (skoro krzesła mogą stać  
na trzech nogach, to po co im czwarta?) oraz neutralnych 
barw. Ważne jest światło, zarówno dzienne (okna w salonie  
mają 6 na 2,4 m; w łazience i części komunikacyjnej  
są świetliki), jak i sztuczne – wyjaśnia. Przykład  
stanowi ściana w łazience – Kamil rozpiął na niej 
półprzezroczystą powłokę stosowaną na sufitach  
(Barrisol) i umieścił pod nią ledy, dzięki czemu cała 
powierzchnia jarzy się efektownie. Wystrój celowo  
jest nieskończony. Kamil i Marta lubią, gdy dom 
wraz z upływem lat „przyrasta” jak pień drzewa.  
Planują, że w tym roku rozpalą ogień w kominku. 

          
Na zagłówku 
łóżka zdjęcie Marty,  
którą Kamil sportretował  
podczas podróży na Kubę.  
Ze światłem figlującym  
we włosach żony współgrają  
słoneczne bliki. We własnej 
sypialni można poczuć się  
jak na wiecznych wakacjach...

W JEDNOŚCI SIŁA 
Ściany w łazience Marty i Kamila zostały pomalowane farbą 

epoksydową, tworzącą powłokę podobną do żywicy na podłodze. 
Brak cokolików i progu sprawia, że powierzchnie pionowe i poziome 

płynnie łączą się ze sobą i bez przeszkód „wlewają” do sypialni. 
Pomysłem Marty było drewno – fornir dębowy, pokrywa przesuwne 

drzwi i widoczny w rogu pojemny mebel w kształcie 
prostopadłościanu. Przypominająca balię na nóżkach wanna  

– Marmorin. Na stronie obok: koce – House & More, kosze – Decolor, 
trawa „Bamboo Lucky” – Inne Meble, welurowe poduszki – NAP
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W BARWACH PUSTYNI
Ściany i podłoga małej łazienki  
na parterze wyłożone zostały piaskowymi 
płytami o surowej fakturze (włoskiej firmy 
Imola Ceramica). Umywalka – Marmorin

BIAŁY KUBIK ZE SZTUKĄ
Na szafce w łazience rodziców pamiątka  
z Oslo – plakat z obrazem „The Sick  
Child” Edwarda Muncha. Celowo, 
podobnie jak lustro, został oparty  
o ścianę, a nie powieszony. – To mniej 
zobowiązujące – mówi Kamil,  
ale dodaje, że coraz częściej nachodzi  
go chęć na przełamanie konwencji.  
– Mam szeroką, bogato zdobioną złotą 
ramę. Kiedyś tu zawiśnie! 

KTO ZA TYM STOI
KAMIL KORUS [minimum architects]

 Dom zaprojektowałem, podporządkowując się słowom Johna Pawsona: „Minimalizm  
nie jest stylem, ale sposobem myślenia o przestrzeni”. Mamy niewiele rzeczy, ale wbrew temu,  
co sądzą niektórzy, nie musieliśmy się niczego wyrzekać. Dom nie może ograniczać, przeciwnie  
– powinien otwierać umysł. Najlepiej widać to po dzieciach: w sposób naturalny zaadaptowały się  
do warunków, harmonię wnętrz (i, co ważne, także porządek) przyjmując jako coś oczywistego; 
minimalistyczna przestrzeń zostawia mnóstwo pola dla ich wyobraźni. Pozwala też na bezbolesne 
wprowadzanie zmian – przykładem są zdjęcia: wystarczyło, że stylistka dołożyła kilka kolorowych 
przedmiotów i już jest inaczej.  INFO O ARCHITEKTACH na str. 172


