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M∏odzi zdolni

Zorganizowane ju˝ po raz piàty przez kwartalnik 2+3D, a po raz trzeci wraz ze Âlàskim Zamkiem Przedsi´biorczoÊci w Cieszynie Naj-

lepsze dyplomy projektowe sà efektem dorocznego przeglàdu prac przeznaczonych dla absolwentów polskich uczelni projektowych.

W tym roku projekt ten powsta∏ równie˝ we wspó∏pracy z firmà Meble Vox oraz Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemys∏o-

wych. Zg∏oszono a˝ 115 projektów bronionych przez studentów mi´dzy listopadem 2006 r. a paêdziernikiem 2007 r. Ostatecznie do

udzia∏u w wystawie dopuszczono 26 prac obejmujàcych grafik´ u˝ytkowà oraz wzornictwo przemys∏owe, w tym projekty mebli,

Êrodków transportu, tkanin, szk∏a, oÊwietlenia i innych. Ekspozycja prezentowana by∏a ju˝ w Cieszynie i krakowskim Bunkrze Sztuki,

b´dzie mo˝na jà obejrzeç równie˝ w Gdaƒsku, Poznaniu i Warszawie.

Sporo miejsca na tegorocznej edycji

dyplomów zajmujà realizacje mebli. Z pew-

noÊcià zwraca tutaj uwag´ zainspirowany

formà kuli fotel z podnó˝kiem autorstwa

Izabeli Domicz. Z kolei Monika Elikowska-

Opala projektujàc swoje trzy fotele si´gn´∏a

po szeroko wykorzystywany we wzornic-

twie przemys∏owym, modzie oraz bi˝uterii

filc, który ostatnio prze˝ywa swój renesans.

Czytelnicy Sztuki.pl z pewnoÊcià pami´tajà

wczeÊniejsze realizacje powsta∏e przy u˝y-

ciu tego materia∏u, jak np. dywany zapro-

jektowane przez absolwentki Pracowni Go-

belinu i Dywanu – Agnieszk´ Czop i Joan-

n´ Rusin. Inspiracjà do powstania foteli by-

∏y detale krawieckie, takie jak: plisowania,

fa∏dy czy bufki. Filc jest tutaj g∏ównym bo-

haterem, a stela˝, na którym jest odpowied-

nio rozpi´ty ma byç jak najbardziej neutral-

ny. Z kolei przeznaczone do wn´trz u˝ytecz-

noÊci publicznej oraz biurowych tapicero-

wane meble Trim Krystiana Kowalskiego to

Fa∏dy, bufy, plisowanie – fotele z filcu, proj. Monika Elikowska-Opala

Wystawa: Najlepsze dyplomy
projektowe 2006/2007
Akademia Sztuk Pi´knych, Gdaƒsk
4-22 kwietnia 2008 r.
Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie
28-31 maja 2008 r.
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej,
Warszawa
8-24 paêdziernika 2008 r.



dobry przyk∏ad, owocnej i przynoszàcej

obu stronom korzyÊci, wspó∏pracy projek-

tanta z producentem, którym w tym przy-

padku jest firma Iker. Krzes∏a m∏odego desi-

gnera trafi∏y do masowej produkcji i ka˝dy

mo˝e je kupiç. Niewàtpliwie jest to du˝y

sukces, bo design nie mo˝e egzystowaç

w pró˝ni i aby ca∏oÊç przedsi´wzi´cia si´

uda∏a, a projekt nie trafi∏ do szuflady, ko-

nieczny jest producent.

Ciekawà pracà, skierowanà raczej do

m∏odszych odbiorców jest Latajàcy dywan

Doroty Kulawik, czyli nieskomplikowany

mebel b´dàcy po∏àczeniem sofy i dywanu.

Wykonany jest z gàbki obszytej lekkim ma-

teria∏em, którego przeciwleg∏e partie

wzmocnione zosta∏y sklejkà, dzi´ki czemu

mo˝na z nich u∏o˝yç oparcia. Przeznacze-

nie mebla zale˝ne jest od naszych indywi-

dualnych potrzeb: mo˝emy usiàÊç naƒ

z laptopem lub ksià˝kà, dyskutowaç z przy-

jació∏mi albo zwyczajnie poleniuchowaç.

Dodatkowà zaletà dywanu jest równie˝ je-

go niewielki ci´˝ar, dzi´ki czemu mo˝emy

go z∏o˝yç i przenieÊç w inne miejsce. JeÊli

mowa o elementach wyposa˝enia wn´trz,

to nie sposób pominàç wiszàcej lampy

Lumnic J´drzeja Iwanickiego, powsta∏ej

z wykorzystaniem specjalnego materia∏u –

polimeru z pami´cià kszta∏tu (SMP – Shape

Memory Polimers). Po w∏àczeniu emitowa-

ne ciep∏o ˝arówki ogrzewa rodzaj pod∏u˝-

nych „∏odyg” z SMP, z których zbudowana

jest lampa, powodujàc tym samym ich od-

chylanie si´ od Êrodka lampy. Po wy∏àcze-

niu „∏odygi” wracajà do swej pierwotnej
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Latajàcy dywan – ∏àczy cechy sofy 
i dywanu, proj. Dorota Kulawik

Identyfikacja wizualna Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2010 w Vancouver, 
proj. Jerzy Rojkowski



formy. Inna propozycja to wolnostojàca

lampa, w której w prosty sposób reguluje-

my Êwiat∏o, w zale˝noÊci od naszych po-

trzeb. Projektantka – Ma∏gorzata Truszkow-

ska stworzy∏a tradycyjny i prosty w formie

obiekt, który daje mo˝liwoÊç zmiany kszta∏-

tu aba˝uru, a tym samym operowania sno-

pem Êwiat∏a.

Praca o nazwie Na palec to z kolei bar-

dzo interesujàca propozycja tegorocznych

dyplomów w dziedzinie projektowania

szk∏a u˝ytkowego. Agnieszka Bar, autorka

pomys∏u stworzy∏a naczynia z bezbarwnego

szk∏a do serwowania napojów, deserów czy

innych drobnych przekàsek. Jest to sied-

mioelementowy zestaw sk∏adajàcy si´

z trzech rodzajów szklanek oraz dwóch

mniejszych i dwóch wi´kszych misek. Co

decyduje o ich oryginalnoÊci oraz stwarza

wi´kszà wygod´ w trzymaniu, to pó∏okràg∏e

wg∏´bienia w Êciankach lub stopach na-

czyƒ. Zestaw posiada wersj´ piknikowà

Âniadanie na trawie, w której naczynia mo-

˝emy swobodnie wbiç w ziemi´ dzi´ki ich

ostrym zakoƒczeniom.

Szczególne zainteresowanie wzbudzajà

projekty Êrodków transportu, jak futury-

styczne i aerodynamiczne w kszta∏cie ci´˝a-

rowe auto Muskulös zaprojektowane przez

Bogus∏awa Parucha. Pojazd ten odrzuca

tradycyjne rozwiàzania, w których towary

sà za∏adowywane i wy∏adowywane za po-

mocà wózków wid∏owych bàdê innych nie-

zb´dnych urzàdzeƒ. W tym wypadku ci´˝a-

rówka przeznaczona jest do przewozu kon-
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Nowy wspania∏y Êwiat – gra planszowa, proj. Krzysztof Ignasiak

Muskulös, ci´˝arówka 2020, 
proj. Bogus∏aw Paruch
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tenerów, które nie sà nak∏adane na pojazd, ale podwieszane 30 cm nad powierzchnià zie-

mi. Praca zosta∏a nagrodzona wyró˝nieniem na ubieg∏orocznym konkursie VDA Future Ro-

ad Transport 2020, 13 Biennale M∏odych Artystów z Europy i Krajów Âródziemnomorskich

oraz otrzyma∏a wyró˝nienie za najlepszy dyplom akademicki

2006/2007 na rodzimej uczelni projektanta, czyli na Wydziale Ar-

chitektury Wn´trz i Wzornictwa wroc∏awskiej ASP.

Nale˝y zwróciç równie˝ uwag´ na liczne w tym roku projekty

graficzne, a wÊród nich plakaty, ok∏adki p∏yt CD, identyfikacje wizu-

alne i inne. Na tym tle szczególnie wyró˝nia si´ bardzo atrakcyjna

graficznie alterglobalistyczna gra planszowa Nowy wspania∏y Êwiat

Krzysztofa Ignasiaka. Praca ta przypomina bardzo popularnà nie-

gdyÊ gr´ planszowà Monopoly czy mo˝e troch´ mniej znanà Busi-

ness Game, gdzie gracze kupowali hotele, miasta, ulice czy linie ko-

lejowe. Tutaj jednak gra idzie o znacznie wi´kszà stawk´, bowiem

stajemy si´ ˝àdnym pieni´dzy, w∏adzy i wp∏ywów krwio˝erczym ka-

pitalistà, który nie cofnie si´ przed niczym, aby dostaç to, czego

chce. Mimo wszystko a˝ si´ prosi, ˝eby chocia˝ raz w nià zagraç. In-

nymi równie ciekawymi propozycjami z dziedziny grafiki jest pro-

jekt identyfikacji wizualnej wraz z materia∏ami promocyjnymi dla

wytwórni muzyki elektronicznej Baumaus autorstwa Agnieszki W´-

glarskiej oraz inna bardzo sugestywna identyfikacja festiwalu te-

atralnego Alternatywna Scena Promocyjna zaprojektowana przez

Mart´ Malesiƒskà.

Nie sposób wymieniç wszystkie prezentowane na wystawie

prace, ale przyznaç nale˝y racj´ jurorom, ˝e poziom eksponowa-

nych dokonaƒ m∏odych designerów w tej edycji by∏ naprawd´ wy-

soki. Pozostaje mieç tylko nadziej´ i trzymaç kciuki za to, ˝e ich po-

mys∏y wkrótce zostanà zauwa˝one przez potencjalnych pracodaw-

ców oraz ch´tnych do nawiàzania wspó∏pracy producentów.

●

Na palec – kolekcja szk∏a u˝ytkowego, proj. Agnieszka Bar


