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ESTRELA
Marka A!Lot of Brasil co roku 
zaprasza do!kooperacji najwi"ksze 
tuzy projektowe. Teraz przyszed# 
czas na!braci Humberta i!Fernanda 
Campana. W!sk#ad ich kolekcji 
wchodzi m.in. fotel wykonany 
z!laserowo ci"tego, a!nast"pnie 
spawanego metalu. Kszta#t i!es-
tetyka produktów to!nawi$zanie 
do!stworze% morskich z!rodziny 
je&owców i!rozgwiazd. Dost"pne 
niebawem, www.aloto!rasil.com,  
www.ampanas.com.br

SPLIT
Najnowsza propozycja czeskiej 
marki Ton korzysta z!techno-
logii r"cznego gi"cia drewna 
pochodz$cej z!'()* roku. Arik Levy 
projektowa# to!krzes#o a& dwa 
lata, zmieniaj$c nieco tradycyjn$ 
technik". Drewno rozdzielane 
jest i!wyginane w!dwie przeciwne 
strony. Poprzez wykonywanie 
ca#ego procesu r"cznie, ka&dy 
egzemplarz nosi znamiona in-
dywidualno+ci. Dost"pna wersja 
g#adka, tapicerowana oraz eks-
kluzywna – malowane w!gradient 
drewno jesionu. Na zamówienie, 
www.ton.eu

TUBE WATCH
Pierwsza wspó#praca holender-
skiego projektanta Pieta Hein 
Eeka ze!studiem LEFF Amsterdam 
zaowocowa#a trzema seria-
mi: zegarków, g#o+ników oraz 
zegarów sto#owych. Do!wyboru 
ró&ne wersje wyko%cze% i!u&ytych 
materia#ów. Premiera niebawem, 
www.le"amsterdam.com, 
www.pietheineek.nl

KRAUTFARBEN
Eva Schlechte i!Jennifer Hier to!za-
#o&ycielki dzia#aj$cego od!zesz#ego 
roku studia Gutedort. G#ówny 
element Krau,arben to!antocyjan, 
czyli barwnik ro+linny oscylu-
j$cy wokó# czerwieni i!-oletu. 
Projektantki wykorzystuj$ go 
do!nadawania kolorów i!wzorów 
ubraniom, akcesoriom papierni-
czym, tworz$ te& barwne gra-ki. 
Koncept, www.gutedort.de

BITTER
Najpierw zaprosi#a '. osób, by!po-
smakowa#y kulinarnych specja#ów, 
pó/niej poprosi#a o!ich przet#uma-
czenie na!zmys# wzorku i!dotyku. 
Martyna Barbara Golik w!swoim 
projekcie Touch 0at Taste! bada 
pi"1 smaków: s#odki, umami 
(zwany te& pysznym), s#ony, gorz-
ki, kwa+ny. Jedn$ z!interpretacji 
jest Bi2er – mi"kkie, wykonane 
z!pianki i!-lcu panto3e, w!których 
spacer… to!gorzkie wspomnienie. 
Wa&$ bowiem ponad dwa kilogra-
my ka&dy. Koncept,  
www.martynagolik.com

BENKO
Paged zaprezentowa# w!Medio-
lanie rekordow$ liczb" nowo+ci. 
Dziesi"1 premierowych rodzin 
mebli marki Paged Collection 
cechuje wzornicza ró&norodno+1. 
Niespotykanie szeroka prezentacja 
modeli ukazuje ca#e spektrum 
technologicznych i!materia#owych 
mo&liwo+ci polskiego producenta. 
Benko projektu Tomka Rygalika 
to!tylko wycinek nowej kolekcji. 
Zestaw tworz$: fotel oraz krzes#o 
w!wersji z!pod#okietnikami lub 
bez. Idealne dla przestrzeni ga-
stronomicznych. Ok. 4.. z#,  
www.pagedcollection.pl,  
www.studiorygalik.com

KC PLAY
Niemieckie studio Out for Space 
nawi$za#o wspó#prac" m.in. z!in-
donezyjskimi w#adzami. Stamt$d 
bowiem wywodzi si" najwi"kszy 
eksport ra2anu – ro+lin z!rodziny 
palmowych. Po!udoskonaleniu 
procesu przetwarzania surowca, 
powsta# karuun. Nowy, maj$cy 
wi"ksze mo&liwo+ci materia# 
wykorzystano w!produkcji naj-
nowszej kolekcji KC. W!jej sk#ad 
wchodz$ m.in. minimalistyczne 
w!swojej geometryczno+ci klocki. 
W!fazie produkcji,  
www.ou#orspace.com

MELT
Ob#e formy pokazywa# ju& nieraz. 
Teraz wykorzysta# je!w!lampach 
z!dmuchanego szk#a. Tom Dixon 
przebojowo zaprezentowa# kolek-
cj" 0e Cinema. W!jej sk#ad wcho-
dz$ m.in. lampy Melt wykonane 
tak&e z!miedziano–chromowanych 
elementów. Z#oto, srebro i!br$z 
wyst"puj$ w!dwóch wariacjach 
– jednolitym, lecz metalicznym 
kolorze b$d/ prze+wituj$cym, 
daj$cym tym samym niesamowite 
re3eksy. Produkowana w!dwóch 
rozmiarach. Za wersj" mini zap#a-
cimy *)5 euro, z!kolei za wi"ksz$ – 
(4) euro, www.tomdixon.net

LILO
Skandynawski styl i!wzornictwo 
lat *.. postanowi#a po#$czy1 
Patricia Urquiola. Siedzisko 
zaprojektowane dla Moroso 
to!nie tylko elegancja, ale i!solidna 
konstrukcja. Dzi"ki odpowiednio 
wypro-lowanym pod#okietnikom 
oraz oparciu, mo&emy wygodnie 
odpoczywa1. Barwne poduchy 
spokojnie czekaj$ na!klasycznej, 
drewnianej, ramie. Cena jeszcze 
nieznana, www.moroso.it

MOZZA
Gu6am dzia#a na!rynku od!lat ).. 
ubieg#ego wieku. Teraz, w#oska 
marka, postanawia wróci1 do!swo-
jego dziedzictwa, reinterpretuj$c 
klasyki ukazuj$ce si" pod ich szyl-
dem. Siedzisko Mozza Giuseppe 
Raimondi zaprojektowa# w!'7)( 
roku. Nowe uj"cie ma bardziej 
+ci"t$ sylwetk", sprawiaj$c jed-
nocze+nie wra&enie zbyt wielkiej 
pochy#o+ci, na!której niemo&liwe 
jest siadanie. Na zamówienie, 
www.gu$am.it

LOCK
Turecka projektantka inspiracj" 
odnalaz#a w+ród mieszka%ców 
wspó#czesnych metropolii. Ceren 
Dabag widz$c ich przyt#oczenie 
porówna#a ich do!wi"/niów. 
Lock Collection to!z!jednej strony 
symbole zniewolenia, z!drugiej 
nawi$zania go geometrycznej 
formy urbanistycznej architektury. 
W!sk#ad kolekcji wchodz$: naszyj-
nik za (.. euro oraz bransoletki 
w!cenie ).. euro,  
www.cerendabag.com

EYE OF THE LIGHT
Lampa Ma#gorzaty Mozolewskiej 
nie tylko daje +wiat#o, ale pozwala 
na!zabaw" nim. Na!organiczn$ 
podstaw" nasadzono metalow$ 
tkanin" b"d$c$ kloszem, który 
mo&na dowolnie modelowa1. 
Dzi"ki temu tekstura daje niesa-
mowite +wietlne efekty. Produkt 
powsta# w!ramach mi"dzynaro-
dowego kolektywu Form & Seek. 
Koncept,  
www.mmozolewska.com, 
www.formandseek.com

Mediolan
To by!a ju" #$. edycja Salone Internazionale del 

Mobile w Mediolanie (%&$–&' kwietnia). Nowo(ci 
ogl)dali(my nie tylko na targach, które w tym 
roku odwiedzi!o *&+ tys. go(ci z ca!ego (wiata, 

ale równie" „na mie(cie”. Oto nasz subiektywny 
wybór najciekawszych mediola,skich premier

WYBÓR: WOJCIECH TRZCIONKA, TEKST: ANGELIKA OGROCKA, ZDJ8CIA: TOM MAN9
NION, HAZAL FIRAT, DYLAN PERRENOUD, PHILIP KOTTLORZ, ERNEST WI:CZYK, 

ERIK FIVE GUNNERUD, MATERIA;Y PRASOWE
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SPECTRAL LIGHT
W!oska marka Artemide 
zaprosi!a do"wspó!pracy 
Philippe'a"Rahma. Architekt 
#zjologiczny przedstawi! 
Spectral Light. To"lampa po-
siadaj$ca %& otworów, w"które 
wtykamy pa!eczki daj$ce 'wia-
t!o z"odpowiednio dobranymi 
kolorami adaptowanymi dla 
poszczególnych mieszka(ców 
domu. Projekt u)ywa widma 
magnetycznego, pokazuj$c 
zrównowa)one podej'cie 
do"wykorzystywania energii. 
Prototyp, www.artemide.it

ROY
Alessandro Mendini po"raz 
pierwszy w"swojej karie-
rze zrealizowa! obiekty dla 
Kartella. Projektant banalno'ci 
w"wibruj$ce, *uorescencyjne 
barwy przywdzia! m.in. siedzi-
sko, które mo)e równie) sta+ 
si, stolikiem. Termoplastyczna 
masa pozwoli!a na"odci'ni,cie 
wzorzystych dekoracji na"ca!ej 
jego powierzchni, odwo!uj$c 
si, do"etnicznej estetyki, 
www.kartell.com

MIKKEL
W"swoich pracach spaja 
wzornictwo przemys!owe 
z"projektowaniem gra#cznym. 
Kristine Five Melvær si,gn,!a 
do"norweskich tradycji tkac-
kich, wybieraj$c na"materia! 
we!n,. Seri, koców ozdobi!a 
minimalistycznymi, a"przy 
tym barwnymi motywami 
przywodz$cymi na"my'l 
bauhausowskie konotacje. 
Dost,pne cztery kombinacje 
kolorystyczne. Prototyp,  
www.norwegianpresence.no, 
www.kristine!vemelvaer.com

LEATHER LACE 
HANGER
Yoshiyuki Miyake i"Noijri 
Kayo kreuj$ na"ró)nych 
polach. Ostatnia z"realizacji 
to"ascetyczny wieszak. Sk!ada 
si, jedynie z"drewnianego 
dr$gu, sznurka oraz ma!ego 
elementu, który po"przesu-
ni,ciu, pozwala na"z!o)enie 
produktu. Dzi,ki temu 
przechowujemy ubrania bez 
zajmowania niepotrzebnie 
wielkiej przestrzeni. Ciemn$ 
odmian, wieszaka wykonano 
z"azjatyckiego raminu, z"kolei 
jasn$ z"mahoniu. - ... jenów, 
www.y-dmm.com

LOOP
By"pokaza+ wij$c$ si, przez 
ca!e siedzisko 'cie)k,, Markus 
Johansson skorzysta! z"techno-
logii drukowania w"%D. Dwie 
silikonowe formy zosta!y wy-
pe!nione w!óknem szklanym 
i"zespolone ze"sob$. Dzi,ki 
temu krzes!o wygl$da jak wy-
ci'ni,te z"tubki. Kszta!t i"kolor 
wi$)$ je"ze"'wiatem dzieci,-
cym, jednak Loop sprawdzi si, 
dobrze w"ka)dej przestrzeni. 
Odporne na"warunki atmos-
feryczne, !atwe w"czyszczeniu 
i"niezwykle lekkie. Prototyp, 
www.markusjohansson.com

IDOL
Marzenie o"w!asnym 
miejscu wytchnienia 
Michael Tomalik znalaz! 
w"sobie ju) w"dzieci(stwie. 
Oczywistym wyborem sta! 
si, wi,c jego projekt dy-
plomowy. Obiekt wygl$da 
jak druciana klatka, jednak 
to"naprawd, przytul-
na przestrze( pe!ni$ca 
kilka funkcji. Wy'cie!ana 
mi,kkim kocem staje si, 
legowiskiem, wieszakiem 
na"ubrania, lampy, a"nawet, 
po"dodaniu desek, rega!em 
na"ksi$)ki i"inne niezb,dne 
bibeloty. Koncept, www.
tomalik.cz

MOVEMENTS
Marka znana z"produkcji 
powierzchni kwarcowych 
po"raz trzeci pokazuje si, 
z"innej strony. Tym razem 
wspó!prac, z"Caedarstone 
podj$! Philippe Malouin. 
Zaprojektowana przez 
niego kolekcja donic 
i"wazonów to"kilkana'cie 
r,cznie wykonanych 
obiektów wykorzystuj$-
cych tradycyjne techniki 
rze/biarskie. Do"wyboru 
ró)ne kszta!ty – piramidy, 
sze'ciany, cylindry – oraz 
faktury i"kolory. www.phi-
lippemalouin.com, www.
caesarstoneus.com

POINTAD MK
Praktyczna konstrukcja 
u!atwiaj$ca poruszanie 
si, w"toalecie to"zas!uga 
dziadka projektanta. Anker 
Bak obserwuj$c seniora 
zauwa)y!, z"jak$ trudno'ci$ 
przychodzi mu usi$'+ 
b$d/ podnie'+ si, z"fotela. 
Stworzona przez niego 
drewniana rama to"stabilny 
uchwyt, ale i"miejsce na"pa-
pier toaletowy czy inne 
podr,czne drobiazgi np. 
gazet,. Dost,pne nieba-
wem, www.via.dk

OFFICINA
T, kolekcj, marka Magis 
przedstawi!a w"ubieg!ym 
roku. Teraz jednak bracia 
Ronan & Erwan Bouroullec 
poszerzyli j$ o"kolejne 
siedziska. Minimalistyczne 
krzes!o to"próba oddania 
ho!du technikom kucia 
)elaza, znanym na"'wiecie 
od"wieków, a"przy tym kon-
tynuacja rozpocz,tej przy 
sto!ach i"stolikach surowej 
oraz geometrycznej estety-
ki. Cena jeszcze nieznana, 
www.magisdesign.com, 
www.bouroullec.com

HER NAME IS 
JEWEL
Ozdobione bi)uteri$ 
futro powsta!o w"ramach 
wystawy „0e Animal 
Party”. Studenci genew-
skiej uczelni HEAD dostali 
zadanie zinterpretowania 
1ancuskiego prawa, które 
zacz,!o traktowa+ zwierz,-
ta za istoty )ywe. Roland 
Kawczy(ski-Pillonel zreali-
zowa! wi,c ochraniaj$cy 
przed zimnem p!aszczyk 
z"metalowymi ozdobami 
przypi,tymi do"mi,kkiego 
materia!u. Koncept,  
www.hesge.ch,  
www.rolandka.com


