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S zkło jest specyficznym 
materiałem i medium, które 
dla mnie bywa niezastąpione. 

Jest fascynujące pod względem 
technologicznym, co sprawia 
że pierwszy kontakt z warsztatem 
może przerodzić się w wierną 
przyjaźń. W długotrwałej pracy 
ze szkłem łatwo popaść w rzemio-
sło, ponieważ jako materiał oferuje 
bogactwo efektów, możliwości, 
technik – przyznaje projektantka 
Agnieszka Bar. Przechodziła już 
różne etapy pracy z tym materia-
łem. W zeszłym roku, posługując 
się szkłem, światłem i ruchem, 
stworzyła wspólnie z artystą 
Szymonem Gdowiczem projekt 
będący spektaklem  – „Diskoszka”. 
A w planach ma pracę nad 
interaktywną kolekcją, służącą 
jako narzędzie edukacyjne, która 
łączy w sobie użytkowość i sztu-
kę posługiwania się technikami 
szklarskimi. Inna polska artystka 
kojarzona ze szklanym materia-
łem to Agnieszka Kajper. – Odkąd 
zaczęłam „uczyć się szkła”, nie 
mogłam zrozumieć, dlaczego 
formy dostępne w sklepach dla 
przeciętnego klienta, zawsze są ta-
kie idealne, symetryczne, nieska-
zitelne i... nienaturalne. Wydawały 
mi się krzyczeć z regałów: „to nie 
my! jesteśmy zupełnie inne!” Teraz, 
gdy mam pełną świadomość cha-
rakteru materii, staram się zawsze 

„przemycać” w swoich projektach 
prawdziwą naturę szkła. Potencjał   

NATURA
SZKŁA

Delikatne, kruche, przemijające. Coraz częściej 
przedmiot eksperymentów. Projektanci 

chętnie „bawią się” szkłem, bo nie ogranicza, 
tak jak krzesła czy lampy, które przede 

wszystkim muszą być funkcjonalne.
TEKST: MARCIN MOŃKA
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materii oraz jego właściwości 
są dla mnie zawsze punktem wyj-
ścia. Przezroczystość szkła, jego 
przestrzenność, trójwymiarowość 
są niewątpliwie jego najwięk-
szymi zaletami. Właśnie te cechy, 
otwierają możliwość dla iluzji tego, 
co niematerialne, nieuchwytne. 

„Zajączki na ścianach” odbite przez 
szkło czy lusterko, to było to, co 
fascynowało mnie najbardziej jako 
dziecko i tak też pozostało do dzi-
siaj – opowiada projektantka.

Dmuchaniem szkła zajęła się 
też słynna hiszpańska dizajner-
ka Patricia Urquiola, która wraz 
z rzemieślnikami z włoskiego 
Murano stworzyła zachwycającą 
kolekcję All Ambiq na wystawę 

„Glasstress”. I choć projektuje 
najbardziej niezwykłe domy, 
meble, kafle czy wanny, to kon-
takt ze szkłem sprawił, że odkryła 
nową pasję. – To było fantastyczne 
doświadczenie zwłaszcza, że mo-
głam poeksperymentować pod 
okiem wybitnych specjalistów 
Murano – mówi nam Urquiola. 
O tym, że szkło jest bliskie sercu 
zarówno projektanta jak i artysty, 
przekonywała jesienna wystawa 

„Glass is more!” podczas Dutch 
Design Week. W Eindhoven 
zgromadzono prace projektan-
tów wchodzących w artystyczny 
świat. Oglądając prace Emmanuela 
Bableda, Barbary Nanning czy 

GÓRA DÓŁ
Kieliszki Agnieszki 
Kajper

DOTKNIĘTE
Szkło projektu 
Agnieszki Bar

Sunny Zijst, można było przekonać 
się, jak wielką rolę w tworze-
niu odgrywa światło, w którym 
szkło staje się łącznikiem między 
niebem a ziemią. Materiał staje się 
medium, wyrażającym potrzeby, 
lęki, mity. Potrafią także sprawiać 
odbiorcom estetyczne przyjem-
ności, jak choćby obiekty Jaime 
Hayona, stając się prawdziwymi 
dziełami sztuki. Bo w szkle jest 
miejsce na artyzm, odrobinę 
szaleństwa. Produkt ze szkła nie 
zawsze musi być funkcjonalny. 

– W tej materii już od pewnego 
czasu są obecne projekty kon-
ceptualne, pojawia się wiele 
projektów inspirowanych naturą, 
gdzie wykorzystuje się choćby 
fotografię mikroskopową. Waż-
na jest również reinterpretacja 
danych wzorów, nadanie nowych 
znaczeń. Zwracam uwagę również 
na próby ucieczki od przemysłu, 
gdzie obiekt w stanie surowym 
bywa poddawany np. działaniu 
wody. Albo reprodukowanie 
w obiekcie fali wodnej – mówi 
Marek Cecuła, światowej sławy 
ceramik, specjalista od pracy 
w „kruchym” materiale. Przyznaje, 
że inspiracją może być praktycznie 
wszystko: historia, religia, życie 
społeczne, indywidualne doświad-
czenie, a nawet ekonomia. 
Więcej kruchego piękna szukaj na 
www.designalive.pl

ALL AMBIQ
Kolekcja stworzona 

przez Murano na 
wystawę Glasstress


