
jest życie...  wesołe Styl mieszkania, które Gisbert Pöppler zaprojektował w berlińskiej dzielnicy 
Charlottenburg, miał się stać kontrapunktem dla sielskiego wystroju wiejskiego domu 
właścicieli. Zapytani o kolorystykę odpowiedzieli architektowi: „Bądź odważny!”.

berlin

zdjęcia Wolfgang Stahr / SerWiS praSoWy giSberta pöpplera opracowanie eWa jagalSka

Wątki międzykontynentalne
Zabytkowy chiński dywan został wykonany 
specjalnie na amerykański rynek w latach 
20. XX w. W guście nowojorskim są też 
meble – opływowa sofa marki Azucena, 
szklany stolik na kwietnej podstawie, 
klubowe fotele (od lewej „Manzoni”,  
proj. Luigi Caccia Dominioni, vintage oraz 
„Lido”, proj. Ignazio Gardella). Stolik Eileen 
Gray. Po prawej szezlong „Ambassador” 
autorstwa Gisberta Pöpplera

apartament na WeekendWnętrza: 
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Choreografia żyCia
– Projektując układ funkcjonalny, wnikliwie 
przestudiowałem, w jaki sposób mieszkańcy 
korzystają z przestrzeni: którędy, w jakim 
celu i czasie się przemieszczają. Ruch 
we wnętrzu to podstawa! Stworzyłem układ 
dynamiczny i intuicyjny. Tu nie ma ślepych 
zaułków, w których można by utknąć 
– wyjaśnia architekt. Z oryginalnej struktury 
mieszkania nic nie zostało. Inwestor, który 
remontował cały budynek, wszystkiego 
się pozbył. Gisbert Pöppler zamówił 
dębowy parkiet w starym stylu, znalazł też 
zabytkowe dwuskrzydłowe drzwi do sypialni. 
Kinkiet „Cone”, Atelier Areti
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Przy niewielkiej ulicy odchodzącej od długiej i gwarnej 
Kurfürstendamm (skracanej przez berlińczyków 
do Ku’damm) stoi rząd kamienic zbudowanych w stylu 
Gründerzeit. Dla ekonomistów pojęcie to oznacza 
wielkie, ale krótkotrwałe ożywienie gospodarcze 
w połowie XIX w., historycy architektury stosują 

je w dłuższej perspektywie, sięgającej roku 1914, i wykorzystują 
do opisania historyzujących budynków mieszkalnych 
wznoszonych masowo z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, m.in. stalowych konstrukcji. W jednym z takich 
domów kupiła mieszkanie para po sześćdziesiątce, która 
zamiast poddawać się smutkowi opuszczonego gniazda, rzuciła 
się w wir miejskiego życia. Małżeństwo raz na dwa tygodnie 
wyjeżdża z wiejskiego domu w Helmstedt do berlińskiego  
pied-à-terre, by spotkać się z dziećmi i przyjaciółmi, w interesach 
(ona prowadzi galerię, on jest deweloperem), a w lepszych 
czasach – pójść do teatru i restauracji. Początkowo właściciele 
zlecili pracowni Gisberta Pöpplera jedynie przebudowę 
mieszkania (odnawiana była wówczas cała kamienica, jednak 

parze nie odpowiadały ani standard, ani zaproponowane przez 
inwestora rozwiązania), ostatecznie zajął się również aranżacją 
wnętrz. Punktem wyjścia była obszerna kolekcja dzieł sztuki, 
architekt miał stworzyć dla niej odpowiednie „ramy”, nie 
rezygnując przy tym z funkcjonalności. Na nowo narysował więc 
plan mieszkania: dwa pokoje przekształcił w obszerną jadalnię 
(organizowane są tutaj święta i uroczystości rodzinne 
gospodarzy), zmniejszył sypialnię i łazienkę gościnną, dodał 
dwuskrzydłowe drzwi między salonem a główną sypialnią. 
Właściciele – po krótkim tylko wahaniu – pozwolili  
mu na odważną grę kolorami. – Od lat pracuję nad osiąganiem 
harmonii we wnętrzach z użyciem mocnych barw. Nie opieram 
się przy tym na teorii, raczej na dobrze wytrenowanej intuicji  
– mówi Gisbert. Przestrzenie dzienne są jasnoniebieskie, 
stanowią tło licznych mebli i obrazów, w sypialni pojawia się 
mocniejszy kontrast soczystej zieleni i – jak mówi architekt  
– miękkiego różu. Przedpokój jest granatowy, łazienki żółta  
i bakłażanowa. Gospodarzy tak zachwyciła ta feeria barw,  
że już zlecili Gisbertowi remont ich wiejskiego domu. •

pakt słońCa z księżyCem
Właściciele szukali mieszkania stosunkowo niewielkiego, ale koniecznie wysokiego, uznając, 
że tylko taka przestrzeń będzie odpowiednia do eksponowania kolekcji sztuki i lamp. Na zdjęciu: 
żyrandol „99.80” ze szkła murano, proj. Gio Ponti dla Venini, rocznik 1946. Stół „Belenus” (nazwa 
pochodzi od celtyckiego boga Słońca) z wędzonego dębu pokrytego błyszczącym lakierem 
to projekt Gisberta Pöpplera, podczas przyjęć uzupełnia go „Luna”, na co dzień służąca jako 
konsola – stoi złożona przy ścianie. Krzesła „Teatro” autorstwa Aldo Rossiego dla Molteni

W róWnoWadze
Wnętrza zaprojektowane przez Gisberta Pöpplera 
(na zdjęciu) charakteryzuje bujna kolorystyka, którą 
łagodzi – jak mówi architekt – północnoeuropejska 
powściągliwość form

Chłód W szafie
Żółta zabudowa lodówki nawiązuje do amerykańskich mebli 
kuchennych z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Kinkiet „Foglio”, 
proj. Tobia Scarpa, 1966 r., Flos. Czajnik z gwizdkiem w kształcie 
ptaszka stworzył w 1985 r. Michael Graves dla Alessi
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zbieżność koloróW
– Gdy rano otwieram oczy, pierwszą rzeczą, którą widzę, jest różowy sufit. To fantastyczne! – mówi właścicielka. Z lewej strony 
widać fragment obrazu podarowanego jej przez artystę, a przedstawiającego zielony dom z różowym dachem. – Nic nie wiedział 
o tej przestrzeni! – zapewnia architekt. Na podłodze kolejny zabytkowy chiński dywan
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Uskrzydlone sny  
Nad tapicerowanym zagłówkiem łóżka trzepocze skrzydłami kinkiet projektu Ingo 
Maurera, obok lampka nocna autorstwa Christophe'a Mathieu (Marset). Zasłony marki 
Dedar, fotel vintage obity na nowo tkaniną francuskiej firmy Le Manach

narodziny tęCzy
– Kolory we wnętrzach to nic wyjątkowego, są przecież naturalną częścią życia – mówi 
właścicielka mieszkania. – Ale nawet jeśli masz dobry gust, w ich doborze lepiej zdać się 
na profesjonalistów, ich rozwiązania są zawsze ciekawsze – dodaje. Na sąsiedniej stronie: 
barwna amfilada, czyli widok z salonu w stronę sypialni gospodarzy. Spotykają się  
tu ugier, purpura tyryjska i operowy róż
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– Klienci chcieli posmakować 
czegoś nowego – mówi Gisbert Pöppler. 
– Ciekawe, ale z mojego doświadczenia  
wynika, że ludzie w drugiej połowie życia  
są o wiele bardziej otwarci i ciekawi świata  
niż młodzi – dodaje architekt

teatr Cieni
Mieszkanie mieści się na czwartym piętrze 
i jest tak jasne (od zachodu i wschodu 
są balkony), że nie ma obawy, by intensywne 
kolory pogrążyły je w mroku. Na zdj. krzesło 
„Teatro” projektu Aldo Rossiego i Luki Medy 
dla Molteni, lata 70. XX w.

Jak płynne szkło 
Poniżej łazienka dla gości, tu dominuje kolor 
bakłażana. Oświetla ją żyrandol „Melt” 
powstały we współpracy Toma Dixona i Front 
Design. Obok lustra kinkiet „Linestra” marki 
Mawa. Na sąsiedniej stronie: do słonecznej 
łazienki gospodarzy wchodzi się, przecinając 
szafirowy przedpokój   


