
Historia powstania tego projektu jest dość niecodzienna. Telefon od inwestora: „Projektujecie ciekawe domy, ale ja chciałbym coś nowoczesnego z płaskim dachem” 

W trakcie pierwszego spotkania okazało się, że klient to zamożny pan w średnim wieku, pracujący w bardzo poważnej instytucji, który dobrze wie, czego chce. Dom ma 
być rozległy, usytuowany na pięknej działce pod Warszawą. Układ funkcjonalny określony został precyzyjnie: mieszkanie dla rodziny córki inwestora – duże, reprezenta-
cyjne, w którym często będą przyjmowani goście, do tego niewielkie mieszkanie z sypialnią i gabinetem do pracy dla samego inwestora.

Układ funkcjonalny powstał dość szybko i został zaakceptowany. Kłopoty zaczęły się z zewnętrznym wizerunkiem domu. Niby wszystko się zgadza, ale… Inwestor mówi 
o pięknym domu, który gdzieś kiedyś widział... może jakieś zdjęcia? I rzeczywiście po tygodniu dostałem to zdjęcie.

FREYA
DOM INSPIROWANY MODERNIZMEM

Jakież było moje zdumienie, kie-
dy okazało się, że domem, który 
wywarł takie wrażenie na naszym 
kliencie, jest Villa Mairea autorstwa 
słynnego fińskiego architekta Alva-
ra Aalto! To jeden z domów, które 
najbardziej podziwiam – wspania-
łe źródło inspiracji dla architektów 
od 1938 roku.

W momencie, kiedy wszystko zmie-
rzało ku końcowi, kiedy nawet wizu-
alizacje były gotowe, okazało się, że 
nasz klient wycofuje się z inwestycji 
– zamiast budować dom, kupuje 
mieszkanie w centrum Warszawy. 
Szkoda projektu, tyle pracy… Na 
otarcie łez zamieściłem projekt 
w jednym z naszych katalogów 
„Domy w stylu” – może nie trafi do 
szuflady na zawsze? 

I nie trafił. Został ukończony na za-
mówienie pewnej pani, która do-
skonale odczytała moje zamierze-
nie – obszerny, nowoczesny dom, 
ale w duchu wspaniałego moder-
nizmu lat 30. Tak, płaskie dachy 
powstały znacznie wcześniej niż 
w latach sześćdziesiątych na rozkaz 
ówczesnych władz i wiele wskazuje 
na to, że jeszcze przez długie lata 
będą się miały dobrze.
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