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T o duże wyróżnienie. Ten presti-
żowy brytyjski magazyn od lat 
uznawany jest za wyrocznię 

nie tylko w sprawach projektowania 
czy architektury, ale też mody, rozryw-
ki i podróży. To, że jego palec zwraca 
się tej jesieni w kierunku Polski, na-
szych produktów, mebli, ceramiki, 
lamp, na pewno będzie się przekładało 
na wzmożone zainteresowanie naszym 
krajem i jego możliwościami twórczy-
mi. My przedpremierowo prezentuje-
my produkty, którymi zainteresowali 
się dziennikarze „Wallpapera”.

1  Ze sklejki i blachy
Młoda trójmiejska grupa projektowa, 
w której działają Megi Malinowska, Fi-
lip Ludka, Tomek Kempa. Wyjątkowo 
wszechstronna, bo w portfolio ma sto-
ły, kanapy, lampy i krzesła. Ich projekty 

Polska na tapecie
KAMIL ANTOSIEWICZ

12 września ukaże się najnowszy numer miesięcznika „Wallpaper”, 
a w nim spora sekcja poświęcona polskiemu wzornictwu.

bazują na prostych, naturalnych for-
mach, często dają szansę niedocenia-
nym materiałom, takim jak np. sklejka. 
Nogi ich pierwszego krzesła Diago zo-
stały wykonane właśnie z tego materiału 
(tu fornirowanego dębem, olejowane-
go). Ale już przy siedzisku projektanci 
porzucili sklejkę na rzecz blachy alumi-
niowej wygiętej w kształt geometrycz-
nych płaszczyzn. Przypomina origami? 
A może szlifowany kamień? Z nogami 
łączą je tylko cztery śruby, co nadaje 
konstrukcji lekkości. Ożywiają je do-
brze dobrane kolory: żółty, miętowy, 
błękitny, popielaty, szaroniebieski, gra-
fitowy i koralowy. Cena ok. 1100 zł.
www.tabanda.pl

2  Ubu, Ergo i Qubus
„Geometria” to pierwsza kolekcja stwo-
rzona w całości pod marką Ćmielów 

Design Studio przez zespół projektan-
tów Modus Design pod wodzą Marka 
Cecuły. Składa się z kilku zestawów po-
łączonych wspólną ideą zabawy kształ-
tem i kolorem. Proste, niesymetryczne 
formy to element niekonwencjonalny 
w porcelanie przemysłowej, przywo-
dzący na myśl obiekty architektonicz-
ne i nawiązujący do nurtu geometrycz-
nych abstrakcji w sztuce. Eksperymen-
talne formy kolekcji pozwalają na za-
bawę graficzną dekoracją. Tak powstają 
obiekty trudne do klasyfikacji, łączące 
w sobie funkcje użytkowe, dekoracyjne 
i rozrywkowe, zachęcające użytkowni-
ków do własnych eksperymentów i za-
baw. Ta sama grupa tworzy też dla marki 
Chodzież. Seria „New Atelier” powstała 
w wyniku modyfikacji i rozbudowania 
chodzieskiego serwisu. I jest zgodna 
z ideą mix-match: poszczególne ele-
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menty zestawu oraz kolory dekoracji 
można dowolnie łączyć, tworząc sper-
sonalizowane zestawy.
www.modusdesign.com

3  Diamenty i gwiazdy
Shinoi to kolekcja lamp, która swoją 
premierę miała zaledwie kilka miesię-
cy temu. W jej skład wchodzi 12 lamp 
– jest wśród nich Diamond, Star oraz 
Little Star, są wersje mniejsze i większe, 
wiszące i stojące. Zgaszone mają biały 
kolor, natomiast po zapaleniu stają się 
kolorowe.
www.shinoi.eu

4  Bambus i dwa kółka
Rowery z bambusa? To nie żart! Taki 
właśnie materiał postanowił do budo-
wy swoich dwukołowców zastosować 
Maciej Badowski (absolwent Wydziału 

Mechaniki na Politechnice Warszaw-
skiej), twierdząc, że to wyjątkowo lekki 
i zarazem wytrzymały surowiec kon-
strukcyjny. Poza tym naturalne właści-
wości bambusa powodują tłumienie 
drgań spowodowanych nierównościa-
mi nawierzchni, polepszając komfort 
jazdy. Pozostałe podzespoły roweru 
to starannie dobrane, najwyższej jako-
ści komponenty sprowadzane od naj-
lepszych producentów. Rama rowe-
ru w 90 proc. składa się z naturalnych 
składników. Bambus i modyfikowane 
włókno konopne to wytrzymałe ma-
teriały, więc rower przetrwa wszelkie 
warunki pogodowe. Oprócz komfortu 
jazdy erboo daje gwarancję niepowta-
rzalności. Każdy rower jest personali-
zowany i projektowany pod konkretne 
zamówienie (kolorystyka, rozmiar, pod-
zespoły). Proces produkcji pojedyncze-

go roweru trwa dwa tygodnie. Rowery 
erboo kosztują 1200–2300 euro i mają 
pięcioletnią gwarancję.
www.erboourbanbikes.com

5  Szydełkiem i na drutach
Monomoka to marka stworzona przez 
siostry bliźniaczki – Monikę i Katarzy-
nę Gwiazdowskie. Jako nastolatki z pa-
sją szyły i szydełkowały, co ewidentnie 
widać w projektach mebli, które two-
rzą dziś. Obie skończyły wrocławski 
wydział architektury, by jednak szybko 
wrócić do wzornictwa i robótek ręcz-
nych. Ich premierowa kolekcja Cubes 
została wydziergana przez nie na dru-
tach z białego bawełnianego sznurka. 
Składa się z 18 elementów. Powstawa-
ła niemal siedem lat, aż w końcu pro-
jektantki stwierdziły, że jest gotowa, 
by pokazać ją światu. W tej chwili Mo-
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nomoka to przede wszystkim dzierga-
ne pufy o zaskakujących, organicznych 
formach. Karczoch, ul, soczewica, róża 
– już same nazwy wiele mówią o tym, 
skąd pochodzą inspiracje autorek. Ich 
projekty podobają się na świecie. Ul 
(Hive) i karczoch (Artchoke) zostały 
nagrodzone w konkursie SingaPlural 
w Singapurze. W tym roku Monomoka 
odwiedziła również berlińskie DMY 
Berlin, Maison et Objet w Paryżu, a pod 
koniec września wybiera się na Beijing 
Design Week. Trzymamy kciuki!
www.monomoka.com

6  W hołdzie designerom
O wałbrzyskiej fabryce porcelany Kri-
stoff już w „Przekroju” pisaliśmy. Ura-
towana przed upadkiem przez biznes-
mena Kazimierza Jarząbka, zyskała 
szansę na drugie życie i teraz regular-

nie poza tradycyjną ceramiką wypusz-
cza serię unikatowych filiżanek i tale-
rzy projektowanych przez młodych 
polskich designerów. Ta, którą pokaże 
„Wallpaper”, została stworzona przez 
projektantkę Marię Jeglińską (rocznik 
1983), absolwentkę słynnej szwajcar-
skiej szkoły sztuki i designu ECAL. 
Jeglińska ma na koncie współpracę 
z Galerie Kreo, Konstantinem Grcicem 
i Alexandrem Taylorem. Dziś ma swo-
ją pracownię w Londynie. Jej zastawa 
nosi nazwę Nathalie & George, w hoł-
dzie dla pary projektantów Natha-
lie du Pasquier i George’a Sowdena, 
członków włoskiej grupy Memphis, 
która działała w latach 80. W skład 
zestawu wchodzą kieliszek na jajko, 
miseczka, filiżanka, talerzyk, imbryk. 
Ceny 25–90 zł.
www.porcelana-kristoff.pl

7  Szklanka na szóstkę
Agnieszka Bar to absolwentka, a dziś 
już asystentka w Pracowni Projektowa-
nia Szkła Użytkowego na wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Chętnie 
eksperymentuje ze szkłem, formując 
je ręcznie i nadając mu zaskakujące for-
my – patrz szklane tubki do przypraw 
czy szklanki On Finger. Pracuje także 
z Kariną Marusińską i Agnieszką Kajper 
pod szyldem grupy Wzorowo. Mówią 
o sobie: „Charakterystyczny motyw pla-
kietki wzorowego ucznia, którym na-
gradzano za poprawność i ponadprze-
ciętność, stał się znakiem naszej marki. 
W działaniach przyświeca nam cel pod-
trzymywania tradycji szklarskich i cera-
micznych, bazowanie na regionalnych 
trwałych materiałach oraz współpraca 
z rodzimymi rzemieślnikami”.
www.wzorowo.com, www.agnieszkabar.pl
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8  Ule, budki i beczułki
Beza Projekt tworzą dwie uznane na 
polskim rynku projektantki: Anna Ło-
skiewicz i Zofia Strumiłło-Sukiennik. 
Regularnie wypuszczają kolejne intry-
gujące projekty: w zeszłym roku m.in. 
ul z korka czy lampki Ju Hu w formie 
budek dla ptaków. „Wallpaperowi” 
spodobała się pufa Baryłka z kolek-
cji mebli realizowanych przez Bezę 
do wnętrza firmy farmaceutycznej, a te-
raz wdrażana przez firmę Nap. Pufa jest 
mobilna (skórzany uchwyt), wygodna, 
obita wełnianą tkaniną i wielozadanio-
wa (może być też podnóżkiem). Ideal-
na jako akcent kolorystyczny w stono-
wanym wnętrzu. Kolekcja zawiera też 
dużą pufę, kojec, stół do sali konferen-
cyjnej, stół, mebel recepcyjny i system 
półek-skrzyń na ścianę.
www.bezaprojekt.pl

9  Z kamionki
Grupę Kompott tworzą Maja Gan-
szyniec i Krystian Kowalski, oboje 
z dyplomami londyńskiego Roy-
al Collage of Art. Po ukończeniu 
prestiżowej uczelni postanowili 
jednak stworzyć pracownię w War-
szawie. Projektują zarówno meble, 
jak i ceramikę. „Wallpaper” wybrał 
ich Kamole, czyli minimalistyczny, 
wykonywany ręcznie zestaw na-
czyń z kamionki. Zgodnie z zamy-
słem projektantów są szklone tylko 
od środka, na zewnątrz pozostają 
surowe, co jest możliwe dzięki wy-
korzystaniu właściwości kamionki, 
niskiej absorpcji wody. Miseczki 
delikatnie odkształcają się w czasie 
wypału (ich brzegi różnią się gru-
bością), dzięki czemu każde naczy-
nie jest niepowtarzalne. Nadają się 

do użycia w kuchenkach mikrofalo-
wych i mycia w zmywarce.
www.lovekompott.com8

10  Jak przekrojona wanna
Tomek Rygalik jest już od dobrych kil-
ku lat naszym flagowym eksportowym 
designerem. Nie tylko szalenie zdol-
nym, ale też wyjątkowo pracowitym. 
Liczba kolaboracji, projektów, akcji de-
signerskich, w których uczestniczy jego 
studio, budzi respekt. W zaledwie rok 
stworzył projekty dla Comforty, Moro-
so, PROFIm, Zień Home. „Wallpaper” 
pokaże dwa z nich – hoker Bull oraz 
sofę z zestawu Hover. W obu przypad-
kach widać świadome ograniczanie 
środków wyrazu. Dobre projekty wdro-
żone przez duże firmy meblarskie. Jest 
się czym chwalić na świecie.
www.studiorygalik.com
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