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LLLLukier, krem
Miejsce pełne pysznościMiejsce pełne pyszności

Z
espół założonego przez specjalizującą się 

w architekturze wnętrz i wzornictwie Agnieszkę 

Kuza studia projektowego stanął przed nie lada 

wyzwaniem. Na zlecenie prywatnego inwe-

stora, architekci podjęli się zadania stworzenia 

we wnętrzu lokalu o powierzchni równej niespełna 26 m2 

wyjątkowej stylizacji. Przeprowadzone działania zakończyły 

się ogromnym sukcesem. Autorom udało się wykreować 

klimatyczną, oryginalną przestrzeń. Niebanalna atmosfera 

panująca w cukierni pozwala odwiedzającym przenosić 

się w zupełnie inny wymiar – do niezwykłej, bajkowej kra-

iny, w której otaczają nas kształty i kolory nawiązujące do 

wyglądu najsmakowitszych słodkich rarytasów.

Aranżacja wystroju cukierni dotyczyła przygotowania 

koncepcji układu, obmyślenia jego funkcji, stworzenia 

wizualizacji, projektów detali oraz 

doboru komponentów budujących 

charakter wystroju. Inwestorom 

zależało, aby wnętrze było 

wygodne, praktyczne, 

przytulne, miłe dla oka i słodkie. 

Rezultat ten udało się osiągnąć dzięki oryginalnym pomy-

słom specjalistów z Art and Architecture.

Inspiracją do stworzenia projektu stały się lubiane przez 

wszystkich bywających w cukierniach słodkości. W związku 

z tym we wnętrzu nie mogło zabraknąć przyjemnych, paste-

lowych barw, głównie pudrowego różu i odcienia lila, ale 

także nieco intensywniejszego amarantu, neutralnej bieli 

oraz ciepłego koloru jasnego drewna, z którego wykonano 

witryny. Meble oraz elementy tapicerowane wykonano 

Słabość do słodkości to domena wielu 
osób. Nic w tym dziwnego, bowiem 
aromatyczna czekolada, wyborne 
ciasteczka, wyśmienite lody, nadzie-
wane pralinki to pyszności, które 
poza doskonałym smakiem posiadają 
niezwykłą moc wprowadzania w wyborny 
nastój. Apetyczne łakocie, przywodzące na myśl 
skojarzenia z beztroskim, magicznym czasem 
dzieciństwa mogą być także doskonałą inspiracją 
podczas aranżowania wnętrz, czego dowiedli eks-
perci ze pracowni Art and Architecture, realizując 
projekt opracowania wystroju cukierni w Lublińcu. 



według autorskiego projektu. Dzięki podświetleniu LED 

kolorowych półek zagospodarowanych na pucharki, szklanki 

oraz miseczki, wyeksponowano fasony i struktury różnych 

naczyń. Uroku dodają pomysłowe siedziska w kształcie słod-

kich muffi  nek, stoliki w formie herbatników czy wzorzysta, 

tematyczna tapeta, przedstawiająca barwne ciasteczka 

z lukrem i marmoladą, zwane francuskimi makaronikami. 

Wnękę pod schodami zagospodarowano na przytulny 

zakątek dla dzieci, którego ścianę pokryto mięciutką, ama-

rantową tapicerką, łączącą się z siedziskiem. 

Efekt potęgują liczne, regularnie rozmieszczone na 

jednej ze ścian lustra w formie kół, a także nawiązujące do 

charakteru lokalu obrazki w białych ramach przedstawia-

jące smakołyki, jakimi można zajadać się w tej niebanalnej 

cukierni. Dopełnieniem intrygującej całości jest oświe-

tlenie, które zostało podzielone na trzy obwody: sektor 
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oświetlenia LED, oprawy architektoniczne natynkowe oraz lampki wiszące 

w kształcie odwróconych lodów. Dzięki nim obsługa będzie mogła wykreować 

dowolne efekty świetlne, dostosowane do sytuacji i pory dnia. Koszt realizacji 

założeń projektu wynosi 80 tys. zł.

Zespołowi z pracowni Art and Architecture udało się stworzyć przytulne 

miejsce o niezwykle spójnym klimacie, w którym można nie tylko posilić się pysz-

nymi łakociami, ale także napawać zmysły niezwykłym otoczeniem. Chwila spędzona 

w tak zaaranżowanej przestrzeni stanowić będzie swoistą odskocznię od monoton-

nych wnętrz, w jakich często przebywamy, a także receptę na dobry nastrój.
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