
If someone directed a feature film in this New York loft, most of the scenes would probably be 
shot in the living room. The camera operator would take numerous close-ups of a photograph 
and then, like in Hitchcock’s classics, would slowly move the camera away to show the entire flat 
in a frame. The walls and the objects collected there would say almost everything. 

Gdyby w tym nowojorskim lofcie ktoś nakręcił film fabularny, większość scen zapewne toczyłaby się  
w salonie. Operator kamery często najeżdżałby na jedną z wiszących tam fotografii, a potem 
 – niczym w klasykach Hitchcocka – powoli oddalałby od niej obiektyw, pokazując w kadrze cały 
apartament. Ściany i znajdujące się tam przedmioty mówiłyby niemal wszystko.

S c e n o g r a p h y 
for a crazy life 

Scenografia dla 
szalonego życia
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The loft’s colourful interior design is partly a refer-
ence to Memphis, an Italian design group popular 
in the 1980s. The boldly coloured furniture is ideally 
contrasted with the austere background; juxtaposed 
with a rich collection of contemporary photographs, it 
provides a ambience of an art gallery.

Barwny wystrój loftu nawiązuje częściowo do 
popularnej w latach 80. włoskiej grupy projekto-
wej Memphis. Meble w odważnych kolorach ideal-
nie kontrastują tu z surową bazą, a w zestawieniu  
z bogatą kolekcją współczesnej fotografii wprowa-
dzają klimat galerii sztuki.
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The plaster was removed from one wall to reveal 
the bricks. It is a must-have element of any genuine  
New York loft.

Na jednej ze ścian skuto tynk i odsłonięto ceglany mur. 
Bez tego elementu trudno wyobrazić sobie prawdziwy 
nowojorski loft.

INTERIORS220



     W

do nietuzinkowych wnętrz
DRZWI  I SYSTEMY PRZESUWNE

RENO to marka drzwi i systemów przesuwnych produkowanych w Polsce. Proponujemy najszerszy asorty-

ment na rynku. W naszej ofercie są drzwi z litego drewna, metalu oraz szkła do rustykalnych, industrialnych  
i skandynawskich wnętrz. Duże możliwości aranżacyjne systemów przesuwnych umożliwiają rozwiązania do 

wąskich drzwi dwuskrzydłowych, przez drzwi naprzemienne po ruchome ściany.

Pełna oferta na stronie sklepu internetowego:

www.reno-reno.pl

Reno.indd   2 18.09.2019   09:49:52

Takie też niemal scenograficzne założenie – pokazać we wnętrzu jak najwięcej z oso-
bowości jego mieszkańców, kosmopolitycznych ekscentryków – przyświecało archi-
tektom z londyńskiego Studiolav, którzy odpowiadają za aranżację tego wyjątkowego 
loftu. Loukas Angelou i Vasso Asfi całą koncepcję projektową oparli na eklektycznej 
estetyce. W efekcie powstało wnętrze zachwycające feerią barw, pięknymi meblami, 
sztuką i nade wszystko bardzo spersonalizowane.

Wszelkie decyzje projektowe podejmowane były w ścisłej współpracy z inwe-
storami. Mieszkańcom apartamentu zależało zwłaszcza na tym, aby było to miejsce 
przyjazne gościom i idealne do organizowania wystawnych przyjęć czy koktajli.  
Z tego względu ogromny salon oraz jadalnia zajmują większą część powierzchni 
mieszkania. Jednorazowo może swobodnie się tu bawić nawet 15 osób. Wokół cen-
tralnej, sprzyjającej integracji przestrzeni rozmieszczono wiele przyjemnych kącików 
do czytania lub pracy, które w miarę potrzeby mogą również służyć jako miejsce do 
spotkań towarzyskich. Z myślą o gościach stworzono także małą szatnię – przy wejściu 
można więc zostawić parasole i okrycia wierzchnie. Każdy współczesny Gatsby byłby 
z pewnością zadowolony z takiego rozwiązania!

Biała funkcjonalna kuchnia pozostaje delikatnie schowana z boku, ustępując 
pierwszeństwa eklektycznej, barwnej kolekcji minimalistycznych mebli o ele-
ganckiej formie i zaokrąglonej geometrii – jak choćby różowa sofa „Favn” projektu  
Jaimego Hayóna czy kultowy fotel „Proust” Alessandra Mendiniego. Miękka, często 
aksamitna tapicerka kontrastuje tu z surowością białych ścian, drewnianych belek 
sufitowych i podłogi z twardego drewna – tak charakterystycznych dla loftowej prze-
strzeni – które stanowią też idealne tło dla serii unikatowych dywanów i odważnych  
opraw oświetleniowych.

Jednak charakter nadaje temu wnętrzu obecność sztuki – prawdziwa wisienka 
na torcie. Oryginalna kolekcja zgromadzonych tu dzieł koncentruje się na fantazyj-
nych portretach autorstwa szwajcarskiego fotografa Christiana Tagliaviniego, który 
czerpie inspirację z włoskiego renesansu i prozy Juliusza Verne’a, oraz fotografiach 
brytyjskiego artysty Raya Caesara, który pozostaje pod wpływem rokokowych ob-
razów Jeana Antoine’a Watteau. Są tu również zjawiskowe zdjęcia autorstwa Jenny 
Boot, która z kolei nawiązuje do złotej epoki malarstwa holenderskiego. Wszystkie te 
fotografie niezwykle ubarwiają wnętrze, wprowadzając do niego nie tylko szczyptę 
indywidualizmu, lecz także szaleństwa.

Jednak w całej tej zabawie wcale nie zapomniano o funkcjonalności. Pozostałe 
pomieszczenia loftu stanowią część prywatną. Sypialnie i prowadzące do nich kory-
tarze urządzono bardziej neutralnie i subtelnie, by uzyskać efekt niewymuszonego 
luksusu i przestrzeni zachęcającej do odpoczynku. Dzięki temu, że cały projekt dys-
kretnie zbalansowano, ekstrawagancja strefy dziennej zyskuje spokojną przeciwwagę.

Architects from London-based Studiolav in charge of arranging this unique loft 
made an almost scenographic assumption of reflecting in the interior as much 
as possible of the personality of the tenants, cosmopolitan eccentrics. Loukas 
Angelou and Vasso Asfi based the entire design concept on eclectic aesthet-
ics. The resulting interior delights with a tour de force of colours, beautiful 
furniture, art and, last but not least, a very personalised touch. 

All the design decisions were made in close cooperation with the investors. 
First and foremost, they wanted to make it a guest-friendly place, ideal for 
organizing lavish events or cocktail parties. For this reason, the huge living 
room and the dining room occupy a majority of the flat’s area where up to 
15 people can be entertained. Many pleasant corners for reading or working 
are organised around the central space conducive to integration; if need be, 
they can also serve as a place for social meetings. With the guests in mind, 
a small cloakroom has also been created – at the entrance you can leave an 
umbrella and an overcoat. Any contemporary Gatsby would certainly be 
pleased with this solution!

The white, functional kitchen remains slightly hidden, giving way to an 
eclectic, colourful collection of minimalist furniture boasting an elegant form 
and rounded  geometry. Take the pink “Favn” sofa by Jaime Hayón or the cult-
like “Proust” armchair by Alessandro Mendini. The soft, velvety upholstering 
contrasts with the austere white walls, wooden beams on the ceiling and 
the floor made of hard wood, so typical of lofts. They also serve as an ideal 
background for unique carpets and audacious lighting arrangements.

However, art is the proverbial icing on the cake, giving the interior the final 
touch. The original collection of works focuses on flamboyant portraits taken 
by photographer Christian Tagliavini who draws on Italian Renaissance and 
Jules Verne’s prose, coupled with photographs by Ray Caesar, a British artist 
largely influenced by the exceptionally ornamental paintings by Jean Antoine 
Watteau. There are also phenomenal photos taken by Jenny Boot who makes 
references to the golden age of Dutch painting. All these photographs add  
a lot of character to the interior, marking it with a touch of individualism as 
well as craziness.

While it must have been fun to arrange it, functionality has never been 
overlooked. The remaining rooms in the loft represent its private part. The 
bedrooms and the corridors leading to them have been decorated in a more 
neutral and subtle way to introduce an air of unobtrusive luxury and relaxa-
tion-inducing space. As a result, the entire design is discreetly balanced – the 
extravagance of the day zone has a quiet counterpart.
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