
Dary Ziemi
Matka Natura to cudowna siła twórcza. To też niezwykła altruistka – nieustannie rodzi 
nowe owoce, które oddaje człowiekowi i zwierzętom. Jak skorzystać z jej dóbr i czym się 

za nie odwdzięczyć?
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Architektka Susanna Cots na powyższe pytanie ma prostą odpowiedź: 
kreować wnętrza powstające z poszanowaniem natury. Jednym z ta‑

kich wnętrz  jest Copper House. Przez użyte w projekcie tekstury, odcienie 
i materiały nadmorska rezydencja oddaje hołd darom Ziemi i sprawia, że 
jej mieszkańcy każdego dnia wchodzą z katalońską przyrodą w żywą in‑
terakcję.

Costa Brava czyli Dzikie wybrzeże 
Wille wkomponowane w otoczenie projektowano już w starożytności (oko‑
ło II w. p.n.e., w Rzymie). Dzielono je wtedy na 4 rodzaje: villa urbana – willa 
miejska otoczona ogrodem, villa suburbana – willa podmiejska w otwar‑
tym krajobrazie, villa marittima – usytuowana w miejscu o walorach krajo‑
brazowych, często nad morzem oraz villa rustica – dom wiejski położony 
pośród winnic i gajów oliwnych. Podmiejskie wille miały być otium: miej‑
scami odpoczynku i kontemplacji przyrody, połączonymi z aurą luksusu. 

Copper House to współczesna villa marittima. Zamierzeniem architektki 
Susanny Cots było wybudowanie domu na morskim zboczu, przy jed‑
noczesnym możliwie najmniejszym wpływie na istniejący teren. Symbo‑
liczny dialog z naturą rozpoczyna się od przekroczenia bramy wjazdowej 
rezydencji. Na okazałej posesji domownicy i goście mają do dyspozycji 
komfortowy kącik wypoczynkowy z sofą outdoorową, basenem i tarasem 
widokowym. Za transparentną, szklaną balustradą tarasu rozciąga się przed 
nimi zapierający dech w piersiach widok na architekturę Costa Brava – śród‑
ziemnomorskiego wybrzeża w hiszpańskiej prowincji Girona. Wille z bielo‑
nymi ścianami, niebieskimi okiennicami i wypalaną z gliny, pomarańczową 
dachówką wyglądają jak wycięte z pamiątkowej pocztówki. Prawdziwym 
architektem krajobrazu jest jednak natura: o rozmieszczeniu ulic i domów 
decyduje tu bowiem miejsce zejścia na otoczoną przez wysokie klify z głę‑
bokimi zatoczkami plażę. Tło całości wyznaczają błękitne niebo i lazurowe 
wody Morza Śródziemnego. 

Biel to ulubiony kolor Susanny. Jest jak 
czyste płótno, na którym natura, w postaci 
przenikających do wnętrz promieni słońca, 

każdego dnia „maluje” nowe scenerie 
do życia mieszkańców. 
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Copper House to nadmorski kurort w stylu 
villa marittima. Klimat letnich wakacji budują 
tu zwiewne zasłony, kolory ziemi i materiały 
zaczerpnięte z natury.
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Schronienie przed upałem i chłodem
Średnia temperatur na Costa Brava w lipcu wynosi ok. 25ºC w ciągu dnia 
i 21ºC w nocy, a w miesiącach zimowych może spaść nawet poniżej zera. 
Tutejsze domy powinny być więc zaprojektowane tak, by latem koić roz‑
grzane przez katalońskie słońce ciała (i umysły) mieszkańców wybrzeża, 
a zimą – dawać im przyjemne ciepło i bezpieczne schronienie przed desz‑
czem, wiatrem, chłodem. W zimne miesiące o komfort cieplny domowni‑
ków w Copper House dbają między innymi kominki: jeden w salonie, drugi 
w sypialni na piętrze. Poczucie przyjemnego ciepła po wyjściu z kąpieli 
gwarantują elektryczny ocieplacz na szlafrok i podgrzewacz do ręczników 
w łazience. 

Wytchnienie podczas upałów zapewnia z kolei naturalny kamień. Surow‑
cem pokryto elementy zewnętrznej elewacji budynku i ściany w części 
jadalnianej. Naturalnym filtrem ochronnym przed wysoką temperaturą są 
też firany w oknach XXL. Powiewające na wietrze, białe zasłony idealnie 
pasują do wnętrza w stylu letniego kurortu. Długie zasłony mogą też peł‑
nić funkcję moskitier utrudniając wlatywanie do rezydencji owadom. Po‑
nadto, półtransparentne przesłony dają efekt naturalnego rozproszenia 
promieni słonecznych. Dzięki nim wnętrza z jednej strony są zacienione, 
z drugiej – sprawiają wrażenie wypełnionych naturalnym światłem, jasnych 
i przestronnych.

Szufladę biurka pokryto skórą 
naturalną. Obok ustawiono 
fotel Nuez projektu Patricii 

Urquioli.

Na parterze, oprócz salonu z częścią kuchenną 
i jadalnianą, domownicy mają do dyspozycji między 

innymi częściowo odgrodzony od strefy dziennej gabinet.
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W kolorach słońca
Do Copper House Susanna zaprosiła słońce. By rzucanego przez nie światła nie 
zniekształcała żadna wyrazista barwa, wnętrza zaaranżowano z przewagą bieli. 
Po jasnych ścianach, jak po płótnie, prześlizgują się naturalne promienie: blado‑
żółte o poranku, pomarańczowe w środku dnia, różowo‑fioletowe o wschodzie 
i zachodzie. 

– Od samego początku czuliśmy, że wystrój wnętrz powinien jedynie uzupeł‑
niać to, co już do nich należało: cudowne naturalne światło – podkreśla autorka 
projektu.

Biel – znak rozpoznawczy Susanny – wycisza dialog między barwnymi kontra‑
punktami: sprzętami i wyposażeniem w kolorach ziemi, odcieniach miedzi i skó‑
ry naturalnej. Skórzane są tu wybrane meble w salonie, gabinecie, łazience oraz 
obicia hokerów przy wyspie kuchennej czy dna szuflad aneksu kuchennego. 
Część mebli wyszła spod kreski Susanny specjalnie na potrzeby tego projektu. 

Wizualną czystość bieli, oprócz wymienionych elementów, przełamuje jasny 
dąb. Z drewna wykonano między innymi okładziny ścienne, schody, zabudowę 
meblową. Przestrzeń jest maksymalnie funkcjonalna. Na parterze właściciele 
i goście mogą korzystać przede wszystkim z uroków wychodzącego na ogród 
salonu z kuchnią i jadalnią oraz gabinetu, a na piętrze z prywatnych sypialni. Jak 
przystało na współczesną villa marittima, nie brak tu elementów z nutą luksu‑
su. Do architektonicznej śmietanki towarzyskiej w Copper House należą fotele 
projektu Patricii Urquioli, oprawy oświetleniowe z logo Vibia, baterie kuchenne 
od Gessi czy sofa kultowej włoskiej marki Flexform. 

Choć stworzony ludzką ręką, Copper House sprawia wrażenie wykreowane‑
go przez naturę. Można się tu odciąć od codziennego zgiełku. Skupić na so‑
bie i bliskich, trenować sporty wodne, leniuchować. Każdemu z Was życzymy 
takiego odpoczynku! Niech wspomnienia z beztroskich wakacji otulą Wasze 
zmysły i ukoją nerwy w momentach wkradającego się niekiedy do życia chaosu 
i zwątpienia. n

Copper House to dom wpisany w krajobraz. Poczucie integralności z Naturą potęgują przeszklenia XXL. Za nimi rozciąga się widowiskowa panorama na plażę 
i przybrzeżne domy katalońskie.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text 
ever since the 1500s.
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Na piętrze usytuowano 
sypialnie. W chłodniejsze 
miesiące wnętrza dogrzewa 
kominek.
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REKLAMA

Susanna Cots, Susanna Cots Interior Design, www.susannacots.com

Architektka z ponad 20‑letnim doświadczeniem pierwsze studio projektowe 
założyła w 2001 roku w Katalonii. W miarę rosnącej popularności realizacji 
sygnowanych własnym nazwiskiem, w 2014 roku otworzyła drugie studio, 

w Hongkongu. Prace Susanny uhonorowano wieloma międzynarodowymi 
nagrodami, takimi jak German Design Awards (Niemcy, 2020), Luxury Lifestyle 

Awards i Lux Life (Anglia, 2017 i 2018) oraz Idea Top Awards (Chiny, 2012 
i 2013). Cots była także finalistką nagród Society of British Interior Design SBID 

Awards, Porcelanosa Interiors Awards, Międzynarodowych Targów Mebli 
Współczesnych w Nowym Jorku (ICFF) oraz FAD Awards w Barcelonie. 

Tworzone przez Susannę wnętrza mają jeden cel: służyć dobremu 
samopoczuciu i komfortowi psychicznemu ich odbiorców. Jej projekty 

są proste i ponadczasowe. Rządzi w nich biel – ulubiony kolor Susanny. 
Architektka podkreśla, że tworzy design w wersji slow, który bierze pod uwagę 

indywidualne potrzeby klienta. 

W pokoju kąpielowym 
na piętrze ascetyczną czystość 
bieli przełamują miedziane 
akcenty: ozdobne listwy, 
uchwyt na ręcznik, baterie 
marki Gessi.
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