
Miałyście okazje praco-

wać w pracowni projekto-

wej w Londynie…

Dorota Traczewska: 
Pracowałyśmy dla dużego 
biura architektoniczno-de-
weloperskiego w Londynie. 
Otrzymałyśmy zlecenie za-
projektowania wnętrza sta-
rych rezydencji, tworzonych 
od zera lub rewitalizowa-
nych, o powierzchniach od 
1800 do 4000 m2.

Nie miałyśmy ograniczeń 
� nansowych na dobór ma-
teriałów, mebli, rozwiązań 
technologicznych z całego 
świata - taka możliwość to 
raj dla architekta! Nauczy-
łyśmy się, że w mieszkaniu 
najważniejsza jest jego funk-
cja. Design - jak najbardziej 
- ale musi być dopełnieniem 
projektu ergonomiczno 
–funkcjonalnego. 

Ewa Wiencis: Nauczyły-
śmy się, jak łączyć materia-
ły oraz szukać alternatyw 
do najdroższych rozwiązań. 
Nabyłyśmy także sporo 
technicznej wiedzy, gdyż 
projekty powstawały od 
fundamentów. Nabrałyśmy 
wiatru w żagle i teraz na 
polskim rynku chcemy udo-
wodnić, że dobry design nie 
musi być drogi, ale warto 
jest zainwestować w archi-
tekta. Inwestycja naprawdę 
się zwraca.

Czy Polacy są otwarci na 

usługi architektów? 

DT: Myślę, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku, 
szczególnie wśród ludzi 
młodych, którzy są bardziej 
odważni. Nie boją się ar-
chitekta wnętrz. Są bardziej 
plastyczni – chcą wycisnąć 

z tej usługi jak najwięcej, 
czyli… słuchają.

EW: Niestety, część osób 
szuka tylko potwierdzenia 
swoich pomysłów. Wydaje 
im się, że po przeczytaniu 
kilku magazynów wnętrzar-
skich wiedzą już wszystko.

Jak ma się nasze poczucie 

estetyki w porównaniu do 

innych nacji? 

DT: Nie jest źle. Mamy 
dobry gust. Poza tym Polki 
z roku na rok coraz lepiej 
się ubierają, a to przekłada 
się to także na wnętrza. Nie 
możemy jeszcze porówny-
wać się z Włochami, którzy 
mają we krwi lekkość pro-
jektowania, nowatorstwo. 
Gdy my stwierdzamy, że 
już nic prostszego nie da się 
wymyślić, oni zawsze czymś 
zaskoczą. 

EW: Nasi klienci za-
wsze przychodzą z pewną 
koncepcją. Dobrze dobie-
rają kolory, zaczynają się 
orientować w materiałach, 
w � rmach. Mają wiedzę, co 
umożliwia bardziej owocną 
dyskusję.

Jakie było największe wy-

zwanie w waszej karierze 

architektów wnętrz?

DT: Naszą największą pe-
rełką jest kilkuskrzydłowa, 
licząca 4000 m2 rezydencja 
w Londynie, w dzielnicy 
Highgate. Współpracowali-
śmy nad projektem z całym 
zespołem architektoniczno-
deweloperskim. Byłyśmy 
odpowiedzialne za sekcję 
wnętrz. 

EW: Najbardziej dumne 
jesteśmy z projektu scho-
dów. Płaskie stopnice, każda 

z innego drewna egzotycz-
nego, podświetlone diodami 
i halogenami, z przeszkloną 
balustradą. Ważną rolę peł-
niło oświetlenie. Tworzyły-
śmy wiele scen świetlnych. 
Wiązało się to z obliczania-
mi natężeń oświetleń. Re-
zydencja była połączeniem 
starego stylu wyrażonego 
elewacją z cegły z wykorzy-
staniem najnowszych roz-
wiązań technologicznych 
(tzw. inteligentny dom).

Czy nasze mieszkania za-

czynają nabierać znamion 

indywidualizmu?

EW: W naszej pracy waż-
ne jest, aby poznać dobrze 
klienta. Dowiedzieć się, co 
lubi, co mu się podoba, jaki 
tryb życia prowadzi. Jeśli 
ktoś na początku mówi, że 
uwielbia minimalizm albo 
styl industrialny, trzeba brać 
na to poprawkę. Nie można 
przecież wszystkiego steryl-
nie pochować, bo dom musi 
być przytulny. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała 

Aleksandra Bartosiewicz

Dobry design 

nie musi być 

drogi
Dorota Traczewska i Ewa Wiencis od 2 lat prowadzą stu-
dio DEsign we Wrocławiu. Wcześniej zdobywały doświad-
czenie w Anglii oraz w USA. Opowiadają o tym, czy je-
steśmy narodem, który w końcu zaczyna ufać ekspertom 
takim jak architekci wnętrz czy wciąż mamy skłonności 
do metody „zrób to sam”.  

PLAN GALERII MEBLOWEJ

Architekt wnętrz = oszczędność?

Urządzając mieszkanie mamy określony budżet. Czy warto 
jako jedną z jego pozycji uwzględnić architekta wnętrz? 
Co zaoszczędzamy?

CZAS – nie musimy biegać po sklepach ani serfować po Internecie 
w poszukiwaniu materiałów i korzystnych cen. Architekt zna 
asortyment sklepów i z łatwością znajduje alternatywy drogich 
rozwiązań. Przy tym doskonale orientuje się w trendach, tym 
samym odradzi nam to, co za chwilę będzie niemodne.
PRZEKROCZENIE BUDŻETU – urządzając mieszkanie 
samodzielnie zawsze go przekroczymy. Architekt tak będzie sterował 
budżetem, że zmieścimy w nim wszystko. 
POPRAWA BŁĘDÓW – zaoszczędzimy choćby na farbie, kiedy 
okaże się, że efekt nas nie zadowala i trzeba zrobić przemalowanie. 
Podobnie z zakupem mebli, które nie zawsze można zwrócić, gdy 
okaże się, że przytłaczają wnętrze.
KOSZTY MATERIAŁÓW – architekci zazwyczaj mają zniżki 
w sklepach z racji skali robionych zakupów, na pewno dostaną 
korzystniejszą cenę niż my.
NERWY – projekt architekta jest ogromną pomocą dla wykonawcy. 
Klient nie musi tracić czasu na tłumaczenie swojej wizji i pilnowanie 
wykonawcy. Architekt koordynuje całość prac, myśląc zarówno 
o względach estetycznych, jak i możliwościach wykonawczych. 
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