
Nowocześnie, 
ale ciepło, 
spokojnie, 
ale z kolorem,
cicho – no, może
z wyjątkiem 
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zabawa z kolorami
przekomarzań
skowronków, 
które właśnie
wprowadziły 
się na lipę.
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Do remontu Marzena Mituniewicz dojrzewała
długo. – Brak czasu – usprawiedliwia się krótko. 
– Wychowywałam dzieci, pracowałam i zawsze
miałam coś ważniejszego do zrobienia. Co cie-
kawe, od lat urządza domy innym – dobiera 
tkaniny, projektuje zasłony, doradza, w jaki sposób
odmłodzić kanapę, dodaje poduchy. W jej „Gale-
rii Dobra 11” na warszawskim Powiślu piętrzą się
katalogi i próbniki najlepszych marek. W swoim
królestwie porusza się swobodnie. Klientka myśli
o kwiecistych zasłonach? Na ogromnym stole
lądują kupony w pąki, róże, orchidee. Bardziej
mięsiste? Proszę bardzo. Z delikatniejszym 
wzorem? Te będą dobre... 

W rodzinnych rozmowach remont powracał
coraz częściej, tym bardziej że najstarszy syn
poszedł na swoje i zostali z młodszym we trójkę.
Dawały się też we znaki różnego rodzaju niedo-
róbki. Zajmowali piętro domu. Dobudowali je
w latach osiemdziesiątych za pieniądze zarobio-
ne na studenckich saksach. Zrobiło się jakoś 
niewygodnie, coraz bardziej przeszkadzał skom-
plikowany podział pomieszczeń, brakowało 
oddechu. – Sami nie dalibyśmy rady wymyślić
nowego domu, bo tu nie chodziło o wybranie
kolorów i tkanin – wyznaje Marzena. 

Z architektem nie mieli problemu. Marzena od
lat współpracuje z Anną Casciarri. – Kiedy Anna
kończy swoją pracę, wtedy ja wkraczam do akcji
i dobieramy tkaniny – opowiada. Wiedziała więc,
czego się spodziewać, bo mieszkań zaprojektowa-
nych przez Annę widziała sporo. Nie musiały się
poznawać, docierać. Ceni architektkę za stonowa-
nie (szaleństwa szybko się nudzą), pomysłowe roz-
planowanie wnętrz (z miejscem na schowki, pral-
nie, garderoby) i doskonałą jakość (ładne meble na
zamówienie, perfekcyjne włoskie kuchnie). – Spo-
tykaliśmy się, aby omówić szczegóły – opowiada

Na rolety
MarzeNa 
wybrała 

tkaNiNy Marki 
MaNuel CaNovas,
a lNiaNe zasłoNy

w saloNie 
to Colefax 

& fowler, 
różowy puf

przyjeChał 
z jej praCowNi. 
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aNNa zapropoNowała 
do kuChNi włoskie
Meble MobilegNo 
(świetNa jakość,
dobra CeNa). 
stary stół
poMalowała Na biało,
towarzyszą Mu
przezroCzyste krzesła
Marki Calligaris.
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stół zrobił geNialNy
stolarz spod białegostoku
jarosław skutNik. 
pasują do Niego krzesła
Marki Noti i laMpy CoNtardi
o średNiCy 90 CM! 
Na podłodze polski parkiet
we fraNCuską jodełkę.
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trudNo uwierzyć, 
że MieszkaNie 

Ma tylko 2,57 Metra
wysokośCi. 

to zasługa speCjalNie
zaprojektowaNyCh,

wyższyCh 
Niż NorMalNie, drzwi.

aNNa wyMyśliła 
też lustra, ale obrazy

i grafiki dobierały
wspólNie.
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z kolei Anna. – Zapytałam, o czym marzą. Marzena
o otwartej kuchni i łazience dla gości w stylu chińskim.
Sławek myślał o jadalni z kominkiem i sypialni 
z wyjściem na taras. Obydwoje chcieli mieć swoje 
garderoby – wylicza. 

Anna zaszyła się w pracowni nad projektem i kiedy
znowu się spotkali, powiedziała: – Mam dwie koncep-
cje – ewolucyjną i rewolucyjną. Którą wybieramy? 
– i popatrzyła im prosto w oczy. Padło na rewolucję!
Zaproponowała więc śmiałe rozwiązania, ograniczały
ją tylko okna i piony. Te piony spędzały jej sen z powiek.
– Łatwo powiedzieć: „przenosimy kuchnię”, przenieść
trzeba też rury. W starych domach zawsze napotyka się
jakąś tajną belkę, czyli coś, czego być nie powinno 
– śmieje się i dodaje, że przynajmniej z garderobami
było prościej, wystarczyło zmniejszyć sypialnię, a wyma-
rzona jadalnia znalazła się na dawnym tarasie.

Na ten trudny czas rodzina Marzeny przeniosła się
do domku na wieś, ale na parterze została rodzina
męża. – Remont trwał od maja do świąt. Podziwiamy
ich za to, że przetrwali tyle czasu w hałasie – wyznaje
i opowiada o jedynej podbramkowej sytuacji. – Szwa-
gier jest numizmatykiem i pewnego razu usiadł w gabi-
necie, otworzył klaser z monetami, a tu sufit się kruszy
na kolekcję. Przeniósł się do salonu, ale i robotnicy zmie-
nili front robót i znów to samo. Wtedy puściły mu nerwy. 

Wreszcie Marzena zaczęła wybierać tkaniny. 
Do eleganckich szarości i bieli zaproponowanych
przez Annę dorzuciła trochę koloru: rolety z morskimi
motywami, zdecydowane poduchy i wściekle różowy
puf. – Znowu dojrzewam do zmian – zdradza. I wyciąga
opasły wzornik z tkaninami Sandersona, gładząc ręką
po przepięknej bawełnie w orientalne wzory. – Może
teraz pójdę w tym kierunku? n

łazieNka Chińska 
z tapetą jp & baker  

i speCjalNie 
wykutą wNęką 

Na szafkę. ta przy
sypialNi urządzoNa

jest CeraMiką
keraMag, Meble

zaprojektowała
aNNa. Na podłodze

płytki la faeNza,
które przyCięto tak, 

by wstawić 
CzarNe kostki.

TeksT: Beata Woźniak
sTylizacja: katarzyna saWicka

zdjęcia: aneta tryczyńska
konTakT do Marzeny MiTuniewicz:

Galeria DoBra 11, WarszaWa, ul. DoBra 11
konTakT do anny casciarri: WWW.stuDiocasciarri.pl
za pomoc W orGanizacji sesji Dziękujemy sklepom: B&B

home, lila GoDo, almi Decor, home&more, Decolor, nap   

więcej na www.weranda.pl
rozmowa z architektką 

i zdjęcia domu sprzed remontu
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