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126.   Szynaka Day 2016
127.   25 lat fi rmy Helvetia Wieruszów
128.   Felietony

124
4 lipca w Essen odby a si  uroczysta 
gala wr czenia nagród Red Dot. A  15 
z nich tra  o do Polski, w tym ta naj-
wa niejsza – Best of the Best – któr  
zdoby  Przemys aw Mac Stopa i jego 
Massive Design.
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DESIGN 
ZWANY PO DANIEM
Red Dot Design Award określa się jako czerwoną 
kropkę pożądania. Aż 15 tych najważniejszych na 
świecie nagród w dziedzinie projektowania trafi ło 
w tym roku do Polski.

A n n a  S z y p u l s k a

Fotelik samochodowy „Avionaut Ultralite”, 
proj. Ergo Design, prod. Karwala. W opinii 

jurorów ten fotelik dziecięcy przekonuje 
o słuszności strategii projektowania, która 

łączy redukcję wagi ze zwiększonym 
bezpieczeństwem.

Kolekcja ceramiki 
„Twins”, prod. Sanitec 
Koło. Uzasadnienie 
jury: Dzięki geome-
trycznemu designowi 
i dyskretnym cieniom, 
kolekcja „Twins” 
tworzy atmosferę spo-
koju we współczesnej 
łazience.

Płytki podłogowe 
„Trakt”, prod. Ceramika 
Paradyż. Opinia jury: 
„Trakt” to kolekcja 
wysokiej jakości płytek 
ceramicznych, które 
zapunktowały dzięki na-
turalnemu wyglądowi, 
który jest dostosowany 
do wielu różnych wnętrz.

Fotel „Tulli”, proj. Tomek 
Rygalik, prod. Noti. Od 
jury: Dzięki wykorzysta-
niu organicznej formy, 
fotel „Tulli” oferuje no-
woczesną interpretację 
klasycznego wzornictwa. 
Jest to też atrakcyjne dla 
jego wszechstronnego 
zastosowania, zarówno 
w domu, jak i na 
zewnątrz.

Wanna „Silvia”, proj. Marta Gębska, konstrukcja Zbigniew Piasecki, prod. Marmite. 
Werdykt jury: Zainspirowana antycznymi formami wanna, mimo redukcji charaktery-
stycznego kształtu, imponuje w nowoczesnych warunkach. Fot. Notabene Studio.

Wielkoformatowe płytki „Star Maker”, proj. 
Massive Design, prod. Laminam (Włochy) 
– Red Dot Best of the Best. Jury przyznało 
płytkom „Star Maker” najwyższą nagrodę, 

mając na uwadze to, że dzięki subtelnemu 
wzornictwu kolekcja może tworzyć 

imponujące scenariusze wizualne w nie-
mal każdej przestrzeni. Silnej ekspresji 

towarzyszy doskonała organizacja oparta 
na geometrii obejmującej pięcio- i sze-

ściokątne wzory.
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Mozaiki ścienne „Pebble Collection”, proj. 
Massive Design, prod. Mosaico Digitale 
– Honourable Mention. Werdykt jury: 
Kolekcja „Pebble” oparta jest na nowocze-
snej interpretacji klasycznej mozaiki, choć 
wrażenie robi też wszechstronność płytek 
ściennych.

Okno „DEF-D U6”, prod. Fakro. 
Jury zwróciło uwagę na urok 
tego dachowego okna, 
uznając, że otwiera ono szereg 
interesujących możliwości 
architektonicznych.

Notesy „Qbook”, prod. Edica. Jurorzy zwrócili uwagę 
na ich kompaktową konstrukcję i elastyczność, które 
sprawiają, że przydadzą się one zwłaszcza osobom 
będącym w podróży.

System mebli biurowych „Play and Work”, proj. 
WertelOberfell, prod. Nowy Styl Group. Według jury 
wyjątkowość tego systemu mebli biurowych polega 

na tym, że umożliwia on wszechstronne konfi guracje, 
wspierając różne style pracy i rutynowe czynności 

biurowe.

Telewizory Sharp od UMC Poland w opinii jury zasłużyły na nagrody z kilku powodów. Najważniejsze z nich to elegancki wygląd, 
stabilność i odporność na uszkodzenia podczas transportu.

Listwa oświetleniowa „QL002”, proj. 
Bogumiła Zawada, prod. Mardom Decor. 
Zdaniem jurorów produkt jest godny uwagi 
z powodu jego podwójnej funkcji, to nie 
tylko efektywne źródło światła, ale też 
element dekoracyjny.
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„QL002”, proj. 
awada, prod. Mardom Decor. 

daniem jurorów produkt jest godny uwagi 
z powodu jego podwójnej funkcji, to nie 
tylko efektywne źródło światła, ale też
element dekoracyjny.

Pilot radiowy „G3+”, proj. Joanna 
Leciejewska i Piotr Kijo, prod. Mobilius 
Motor. Jury doceniło imponujący wy-

gląd, a także starannie zaprojektowaną 
funkcjonalność.
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NAGRODY 
RED DOT 
ROZDANE
Czerwone dywany, gwiazdy wiatowego designu, 
zy, duma i rado  zwyci zców. 4 lipca w Essen 

odby a si  uroczysta gala wr czenia nagród 
Red Dot. A  15 z nich tra  o do Polski, w tym ta 
najwa niejsza – Best of the Best – któr  zdoby  
Przemys aw Mac Stopa i jego Massive Design.
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POLSCY 
LAUREACI 
RED DOT 
DESIGN 
AWARDS:
•  wielkoformatowe płytki „Star Maker”, 

proj. Massive Design, prod. Laminam 
(Włochy) – Red Dot Best of the Best

•  fotel „Tulli”, proj. Tomek Rygalik, prod. 
Noti

•  kolekcja ceramiki „Twins”, prod. Sanitec 
Koło

•  wanna „Silvia”, proj. Marta Gębska, 
konstrukcja Zbigniew Piasecki, prod. 
Marmite

•  fotelik samochodowy „Avionaut Ultrali-
te”, proj. Ergo Design, prod. Karwala

• okno „DEF-D U6”, prod. Fakro
•  listwa oświetleniowa „QL002”, proj. Bo-

gumiła Zawada, prod. Mardom Decor
•  pilot radiowy „G3+”, proj. Joanna Lecie-

jewska i Piotr Kijo, prod. Mobilius Motor
•  mozaiki ścienne „Pabble Collection”, 

proj. Massive Design, prod. Mosaico 
Digitale

•  płytki podłogowe „Trakt”, prod. Cerami-
ka Paradyż

•  system mebli biurowych „Play and 
Work”, proj. WertelOberfell, prod. Nowy 
Styl Group

• notesy „Qbook”, prod. Edica
•  telewizory „Sharp”, prod. UMC Poland – 3 

nagrody Red Dot
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•  telewizory „Sharp”, pro

nagrody Red Dot

Jedną 
z atrakcji 

uroczy-
stości był 

występ 
skrzy-
paczki 

Beatrix 
Low-Be-

er. Fot. 
Red Dot.

Doroczna gala gala wręczenia nagród Red 
Dot w Essen zgromadziła w Aalto Theatre 
blisko 2 tys. gości z całego świata. Fot. 
Red Dot.

Członkowie kapituły: Vivian Wai-kwan 
Cheng – pocho-
dząca z Hongkon-
ku projektantka 
i Jimmy Choo 
– słynny projek-
tant mody. Fot. 
Red Dot.

Tomek Rygalik 
z nagrodą za 

fotel „Tulli” dla 
Noti.

Występ grupy 
baletowej Aalto 
Ballet Theatre 
w Essen. Fot. 
Red Dot.

Od lewej: Anna 
Adamik i product 
manager i Magdalena 
Tokarczyk-Cyran – dy-
rektor marketingu 
i PR Nowy Styl Group 
z nagrodą za system 
mebli biurowych 
„Play and Work” 
(proj. WertelOberfell 
dla Nowy Styl Group).

Na zdjęciu od lewej: Peter Zec – założyciel i CEO Red Dot, Dana Grizwin i Przemy-
sław Mac Stopa (Massive Design – Red Dot Best of the Best za wielkoformatowe 
płytki Star Maker dla włoskiej fi rmy Laminam), Kristiina Lassus – fi ńska projek-
tantka, członkini jury Red Dot 2016. Fot. Red Dot.

od kulis chilloutP A T R O N A T 
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TERAPIA WN TRZA Rozmowy o kondycji polskiego 
designu, prezentacje  rm 

wn trzarskich oraz przybli enie 
idei wyj tkowego miejsca 
przyjaznego architektom, 

o  cjalnie rozpocz y dzia alno  
D uga showroom w Warszawie. 

24 maja wn trza tego salonu 
by y pe ne pozytywnej energii 

oraz architektów, projektantów 
wn trz i przedstawicieli 

mediów.
wn t

Od lewej: Piotr Papliń-
ski, Karolina Ballard 
(Cotton&Co), Jolanta 
Białek.

Piotr Papliński, właściciel 
Długa showroom, przestrze-
ni stworzonej do spotkań 
architektów z klientami, 
z dużym wachlarzem usług 
niezbędnych na każdym eta-
pie powstawania wnętrz.

Od lewej: Piotr Papliń-
ski, Paweł Szymański 
(Kaspa), Jolanta Białek 
(Długa showroom).

Pod tym 
adresem 
architek-
ci wnętrz 

znajdą 
miejsce, 

dzięki 
któremu 

będą 
mogli 

komplek-
sowo re-
alizować 

swoje 
projekty.

Goście wydarze-
nia promującego 
otwarcie salonu 
mieli niepowtarzal-
ną okazję nie tylko 
posłuchać wywiadu 
na żywo, ale też 
osobiście poroz-
mawiać z polskimi 
designerami: Toma-
szem Rutkiewiczem 
z TAR oraz Agatą 
Kulig z Malafor. Od 
lewej: Tomasz Rut-
kiewicz (TAR), Agata 
Kulig (Malafor), 
Olga Kisiel-Konop-
ka (OKK!).

Podczas spotkania 
można było zapoznać 

się z ofertą dekoracji 
ściennych Fluff o, a przy 

mikrofonie Grzegorz 
Capiga (Fluff o).

Publiczność 
dopisała. 
Otwarcie 
showroomu 
było doskona-
łą okazją do 
nawiązania 
nowych relacji 
biznesowych.



Instalacja „MyEquilibria, The Wellness Park” proj. Vito di Bari, prod. Metalco 
Active, jest projektem, który ma zachęcić do dbania o kondycję w miejskich 
warunkach, gdzie wzornictwo i wysoka technologia współtworzą innowacyjną 
siłownię na powietrzu. Filozofi a „MyEquilibria” zawiera się w nazwie: „My” to 
osobista percepcja ciała, podczas gdy „Equilibria” jest dążeniem do równowagi 
między ciałem, umysłem i duchem. Fot. Riccardo Urnato.
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D awno, dawno temu 
we Włoszech zdecy-
dowaną większość 
dróg stanowiły szla-
ki piaskowe i ścieżki. 
Bardzo często pełni-

ły one funkcje traktów handlowych, ale 
były też używane przez pielgrzymów, 
którzy chcieli dotrzeć do miejsc świę-
tych. W  ostatnim czasie moda na pie-
sze wędrówki została reaktywowana. 
Chodzenie sprzyja utrzymaniu formy, 
paradoksalnie pozwala zwolnić i zacząć 
żyć zgodnie z  fi lozofi ą „slow life”, czyli 
w zgodzie ze sobą. Wędrując można nie 
tylko na nowo odkryć własne tempo ży-
cia, ale też zbliżyć się do natury, a przy 
okazji podziwiać zapierające dech 
w  piersiach krajobrazy. Wychodząc od 
tych rozważań, światowej sławy archi-
tekci i projektanci zinterpretowali temat 
otwartych granic m.in. na płaszczyźnie 
odnowienia kontaktów z naturą. Wśród 
twórców wystawy „Open Borders” 
znalazły się takie sławy, jak Przemy-

Wystawę „Open Borders”, zorganizowaną przez magazyn „Interni” 
w ramach tegorocznej edycji Milan Design Week, obejrzało aż 150 tys. 
osób, w tym 700 dziennikarzy z całego świata. Interaktywne instalacje, 
niesamowite obiekty i konstrukcje prezentują nowe sposoby dotarcia poza 
granice projektowania.

OTWARTE GRANICE, 
OTWARTE UMYS Y

A n n a  S z y p u l s k a

W odpowiedzi na tegoroczny temat wystawy, zadany przez magazyn „Interni”, Ma Yansong i MAD Architects stworzyli rzeźbiarską insta-
lację zatytułowaną „Invisible Border”. Projekt, zainspirowany naturalnym przepływem wiatru i wody, składa się z licznych przezroczystych 
taśm polimerowych, wytwarzanych przez fi rmę P.A.T.I, które całkowicie zmieniają postrzeganie przestrzeni. W ciągu dnia przez „Invisible 
Border” można było obserwować niebo. Widoczne były też kolumny i loggie budynku. Wieczorem fala stawała się błyszczącą powierzch-
nią, która zmieniała nie tylko kolorystykę dziedzińca uniwersytetu. Każdy fragment instalacji poruszał się zgodnie z kierunkiem wiatru, 
tworząc harmonijną, tętniącą własnym życiem formę.

wydarzenia design
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sław Mac Stopa, Piero Lissoni, Patricia 
Urquiola, Massimo Iosa Ghini, Miche-
le De Lucchi, Ma Yansong, Laura Ellen 
Bacon i Sebastian Cox czy Ingo Maurer. 
Architekci zwykle tworzą granice po-
przez zdefi niowanie przestrzeni – co jest 
w środku, co na zewnątrz, co jest praw-
dziwe, a co sztuczne – ale dzisiejsze spo-
łeczeństwo ma już zbyt wiele niewidzial-
nych granic. Jako architekci powinniśmy 
skupić się na tym, jak możemy rozmyć te 
granice i  zachęcić do oddziaływania na 
nie –  powiedział Ma Yansong z  MAD 
Architects. Wszystkie działania pro-
jektantów i  architektów w  ramach wy-
stawy „Open Borders” odkrywają nowe 
sposoby dotarcia poza dyscyplinarne 
granice projektowania. Twórcy obligują 
do poszukiwania synergii, wynikającej 
z interakcji takich dziedzin, jak sztuka, 
fi lm i fotografi a. Jednocześnie sami po-
dejmują wyzwania, które stawiają przed 
nimi cyfrowy świat, najnowsze techno-
logie oraz ekologia. d

Wnętrze instalacji „Scorched or Blackened”, proj. Paolo Belardi, dysponuje 
długą gablotą do artystycznych eksperymentów czterech profesorów, 
demonstrujących innowacyjne wykorzystanie czterech tradycyjnych mate-
riałów lokalnego rzemiosła Umbrii: Arthur Duff  – ceramiki, Marco Fagiolli 
– drewna, Pietro Carlo Pellegrini – papieru, Paul Robb – szkła. Projekt 
wpisuje się w strategię brandingu terytorialnego oraz komunikacji organi-
zowanej przez region Umbria w celu promowania nie tylko tego terytorium, 
ale również aspektów związanych ze stylem życia i twórczością-rzemiosłem 
pomiędzy tradycją a innowacją.

„Radura”, proj. Stefano Boeri, 
prod. Regione Friuli, to idea 
przestrzeni publicznej, w której 
można spędzać czas odpoczy-
wając czy po prostu czekając na 
kogoś lub na coś. Dzięki izolacji 
akustycznej instalacja oferuje 
szansę doświadczenia atmosfery 
odmiennej od szumu miasta. 
Fot. Iwan Baan.

 W dwóch instalacjach pt. „Meta-
phor”, proj. Chen Xiangjing, prod. 
Jing Yi Zhi International Furniture 
Supply, autor przedstawił zabiegi 
inspirowane rodowymi mądro-
ściami typu: Czerwony lakier nie 
wymaga ozdoby, biały nefryt nie 
wymaga rzeźby.
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Na wystawie „Ron Tom Tom” – Ron Arad + Tom Vack, proj. Tom Vack i Ester Pirotta, 
wdrożenie przez Moroso, zdjęcia są połączone przez szereg charakterystycznych produktów 
stworzonych przez Rona Arada dla Moroso. Wystawa jest rezultatem dążeń Patrizii Moroso, 
do uczczenia ścieżki kariery projektanta, która rozpoczęła się ponad 20 lat temu, kiedy 
fotografowane były pierwsze produkty Rona Arada przeznaczone do wiosennej kolekcji Moroso 
– powiedział fotograf Tom Vack. Instalacja, którą zaprojektowała Ester Pirotta rozwija się 
w porządku chronologicznym. Temat otwartych granic wyrażony został w eksperymentach 
przeprowadzanych przez wszystkich bohaterów przedsięwzięcia: Tom Vack ze światłem i fo-
tografi ą, Ron Arad z jego twórczą inteligencją, Moroso ze swoimi kultowymi i pionierskimi 
kolekcjami. Wszyscy mają dużą swobodę tworzenia i wyrażania siebie oraz przełamywania 
granic poszczególnych dyscyplin. Fot. Larry Dunstan.

Obserwując wystawę 
„X.1: the Story of 
a Family Passion” 
(kurator – Carlo 
Bach, producent 
– Illy), z zewnątrz, 
zwiedzający mogli 
śledzić rozwój marki 
Illy na przestrzeni lat. 
Fot. Maurizio Cargnelli/
Giotto Enterprise.

Instalacja „Empathic Fuukei”, proj. Patricia Urquiola, prod. Cleaf, 
została zainspirowana zdjęciami prezentującymi góry i chmury. 
Hiszpańska projektantka – Patricia Urquiola – zinterpretowała 
temat otwartych granic budując krajobraz przy pomocy paneli 
wykonanych z różnych materiałów. Instalacja wyraża ciekawość 
dotyczącą pojęcia „niedokończone”. Różne formy, kolory 
i konsystencje prowadzą zwiedzających do świata niezwykłych 
doświadczeń, a Patricia Urquiola zaprasza do odkrywania nowej 
ery materiałów. Fot. Alessandro Paderni – Studio EYE.
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Kosmos i chaos, 
ciało i umysł, reguła 
i wyjątek, indywidualność 
i zbiorowość, naturalne 
i syntetyczne, to dualizmy, 
które reprezentują 
otwarte granice ludzkiej 
egzystencji. Analogicznie 
Massimo Iosa Ghini 
w instalacji „In/Out”, prod. 
Ceramiche Cerdisa, inter-
pretuje podwójną wartość 
materiału ceramicznego. 
Fot. Massimo Listri.

Konstrukcja, która jest rezultatem współpracy rzeźbiarki Laury 
Ellen Bacon i projektanta Sebastiana Coxa, prod. AHEC, stanowi 
oryginalny eksperyment, który bada wszechstronne właściwości 
amerykańskiego drewna liściastego: klonu, wiśni i czerwonego 
dębu. „Along the Lines of Happiness” to kontynuacja „The Invisible 
Store of Happiness”,instalacji pokazywanej podczas Clerkenwell 
Design Week 2015 w Londynie. Fot. Jon Cardwell.

Dla Przemysława Mac Stopy, polskiego 
architekta i projektanta, podejście 
do tematu otwartych granic stanowi 
naturalną ekspresję twórczej fi lozofi i. 
W instalacji „Design without Borders” 
(prod. NMC Milliken, przy udziale marek 
Cappellini, Marro i Luceplan) do salonu 
prasowego „Interni”, Stopa przekroczył 
granice różnych dyscyplin – architektury, 
architektury wnętrz, wzornictwa prze-
mysłowego, grafi ki i mody – wykazując, 
że nie istnieją między nimi żadne bariery.


