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We wnętrzach londyńskiego coworkingu i prywatnego klubu The Ministry pełne zadrapań ściany 
pokryte matową farbą i podłogi wypolerowane od ich ciągłego użytkowania wchodzą w bliskie związki 
z luksusowymi meblami, lampami oraz dziełami sztuki. Mezalians? Ależ skąd! Po prostu oryginalny, 

eklektyczny projekt.

tekst IZABELA ZIĘBA, zdjęcia JAMES JONES, projekt SQUIRE & PARTNERS

TAM, GDZIE KIEDYŚ PACHNIAŁO  
FARBĄ I PAPIEREM
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GDY PATRZYMY NA SPOSÓB, W JAKI URZĄDZONO WNĘTRZA STAREJ DRUKARNI, 
WYDAJE SIĘ, ŻE TO GŁÓWNIE DETALE (OBRAZY, LAMPY, PLUSZOWE SOFY  
I WYGODNE FOTELE) DETERMINUJĄ TU FORMALNY RYTM, WYTYCZAJĄ 

SUBTELNE FORMY SCENOGRAFICZNEGO PRZEJŚCIA.
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CENTRALNY PUNKT PARTERU STANOWI ELEGANCKI 
22-METROWY BETONOWO-MIEDZIANY BAR BIEGNĄCY 

PRZEZ CAŁĄ DŁUGOŚĆ BUDYNKU I PROWADZĄCY  
AŻ NA DZIEDZINIEC.
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POLSKI AKCENT WE WNĘTRZACH STANOWIĄ ZWISAJĄCE Z SUFITU KOLOROWE 
FOLKLORYSTYCZNE „PAJĄKI” WYKONANE PRZEZ KAROLINĘ MERSKĄ.

The Ministry of Sound to znana brytyjska firma multimedialna 

zajmująca się organizacją koncertów, posiadająca własne wy-

dawnictwo muzyczne, studio fitness, a także – od niedawna 

– fantastyczną przestrzeń biurową zlokalizowaną w londyńskiej 

dzielnicy Southwark.

Starą wiktoriańską drukarnię z lat 60. XIX wieku na przestrzeń co-

workingową oraz prywatny klub zaaranżowało studio projektowe 

Squire & Partners. Wnętrza Ministerstwa Dźwięku nasycane są 

przez industrialne dziedzictwo budynku – wyblakłe drewniane 

podłogi, odrapane ściany, odsłonięte cegły, malowana na czarno 

stal i widoczne instalacje. Na tym surowym, szorstkim tle projek-

tanci umieścili wyrafinowaną warstwę mebli, tkanin, oświetlenia 

i dzieł sztuki. Wszystko to oczywiście na pierwszy rzut oka zaska-

kuje, ale jednocześnie subtelnie dostraja się do historycznego 

charakteru miejsca i współgra z jego surową materialnością.

Kluczowym wyzwaniem przy projektowaniu tej przestrzeni było 

stworzenie nie tylko inspirującego miejsca do pracy dla przed-

siębiorców z branż kreatywnych, takich jak muzyka, film, sztuka 

i moda, lecz także przestrzeni dostosowanej do zmieniających 

się w ciągu dnia potrzeb – od śniadania, przez spotkania luncho-

we, aż po imprezy towarzyskie. Strefę roboczą rozmieszczono 

w The Ministry na czterech piętrach. Znajdujące się tu biura 

– zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej – mogą pomieścić 

do 850 osób. Oczywiście nie zabrakło też sal konferencyjnych, 

obszarów przeznaczonych do odpoczynku, a nawet prywatnych 

budek telefonicznych.

Patrząc na sposób, w jaki urządzono wnętrza starej drukarni, 

wydaje się, że to głównie detale (obrazy, lampy, pluszowe sofy  

i wygodne fotele) determinują tu formalny rytm i wytyczają 

subtelne formy scenograficznego przejścia. Płaszczyzny obiektu 

często przecinają się niespodziewanie, a różnorodne, niejedno-

krotnie kontrastujące ze sobą materiały – takie jak szkło, tkaniny, 

metal i drewno – tworzą zaskakujące formy oraz układy. I tak: 

wyciszona paleta kolorystyczna ścian i podłóg przeplata się z serią 

miękkich dywanów we wzory stworzone przez Squire & Partners 

(na podstawie oryginalnych motywów znalezionych w całym 

budynku) i londyński duet projektowy Eley Kishimoto.

Na parterze Ministerstwa usytuowano liczne pomieszczenia, 

w których pracownicy, członkowie klubu oraz ich goście mogą 

organizować firmowe lub prywatne imprezy. Latem przestrzeń 

tę poszerza miejski dziedziniec z ogrodem. Centralny punkt 

parteru stanowi elegancki 22-metrowy betonowo-miedzia-

ny bar biegnący przez całą długość budynku i prowadzący aż 

na dziedziniec.

W piwnicy The Ministry znalazło się miejsce na shot bar, dużą 

toaletę, a także studio wirtualnej rzeczywistości wyposażone  

w serię ekranów i dźwiękoszczelne pomieszczenia produkcyjne. 

Ten poziom budynku zdobią tapicerowane taborety „Marshmal-

low” projektu Edwarda van Vlieta oraz wiszące fotele „Tropicalia” 

autorstwa Patricii Urquioli. Polski akcent stanowią zwisające 

z sufitu kolorowe folklorystyczne „Pająki” wykonane przez Ka-

rolinę Merską.
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