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1. 
fotel RM 58 | Roman Modzelewski
(wystawa Sztorm, którego nie widać)
Fotel RM 58 z laminatu poliestrowo-szklanego jest 
prekursorskim zastosowaniem tego tworzywa w Polsce, 
a od strony formalnej stanowi unikatowy w skali 
światowej przykład w pełni uformowanej, jednorodnej 
organicznej skorupy siedziska. Projektant zaczął 
eksperymentować z nowoczesnymi materiałami. Użył 
włókna szklanego – niewykorzystywanego wcześniej 
w taki sposób w Polsce. Ze względu na ogromne
zainteresowanie fotelem, m. in. producentów z Francji, 
Modzelewski zdecydował się na opatentowanie go 
w 1961 roku. To pierwszy tak zaprojektowany produkt na 
świecie, dlatego warto go znać!

2. 
krzesło ze Spółdzielni Artystów „Ład” | Teresa 
Kruszewska
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Krzesło Teresy Kruszewskiej reprezentuje styl, który 
w XX w. nazywany był polskim art-deco. Powstało 
w ramach współpracy ze Spółdzielnią Artystów „Ład”. 
Opowiadając o polskim designie i projektach mebli, nie 
sposób o niej nie wspomnieć. Momentem przełomowym 
była „Wystawa Światowa” w Paryżu, odbywająca się 
w 1925 roku. Jej sukces sprawił, że twórcy postanowili 
założyć Spółdzielnię Artystyczną „Ład”. 
Współpracowano z ludowymi artystami, co pozwoliło na 
stworzenie nowoczesnej, jak na tamte czasy, stylistyki. 
Czy chciałbyś mieć taki mebel w swoim domu?

TYPOGRAFIA I PROJEKTY GRAFICZNE

3. 
font Paneuropa Neue | Bartek Bojarczuk
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Paneuropa to font, który stanowi polska reinterpretację 
rewolucyjnego fontu Futura – geometrycznego, 
bezszeryfowego kroju pisma, zaprojektowanego przez 
Paula Rennera w latach 1924-1926. Futura w 1927 r. 
znalazła się w ofercie odlewni czcionek Bauera.
Kształt czcionki został zainspirowany filozofią 
Bauhausu oraz teorią kroju uniwersalnego Herberta 
Bayera. Choć Futura nie jest bezpośrednio produktem 
Bauhausu, to wpisuje się w podstawowe zasady 
rządzące projektami z tej uczelni – najistotniejsze miały 
być funkcjonalizm i prosta forma, a dekoracyjność, jako 
zbędny szczegół, miała zostać odrzucona. Te cechy 
stylu zachowuje również polski font Paneuropa. Przyjrzyj 
się mu i postaraj się odnaleźć go w tekstach, z jakimi 
stykasz się na co dzień.

4. 
opakowanie czekoladek Plutos | Henryk Berlewi
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Historia opakowania czekoladek Plutos zaczęła się 
w 1924 roku w Warszawie. Henryk Berlewi oraz poeci 
Stanisław Brucz i Aleksandr Wat, założyli Biuro 
Reklama-Mechano. Jego działalność opierała się na 
teorii „mechano-faktury” autorstwa Berlewiego, czyli
komponowaniu obrazów poprzez mechaniczne 
powielanie płaskich, geometrycznych form, ułożonych 
względem siebie pod kątem prostym. Celem było 
wykluczenie z dzieła indywidualizmu artystycznego 
i chęć zachowania maksymalnej obiektywizacji. Jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych projektów biura stała się 
drobna rzecz – opakowanie czekoladek Plutos. Jak 
myślisz, dlaczego? Czy dostrzegasz w nim cechy stylu, 
jaki starało się zachować Biuro Reklama-Mechano?
5. 
Znak Polskich Linii Lotniczych LOT | Tadeusz 
Gronowski
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Znak Polskich Linii Lotniczych LOT to jeden z najlepiej 

rozpoznawalnych polskich logotypów. Postał dzięki 
Tadeuszowi Gronowskiemu, który w latach 1929-1930 
wziął udział w konkursie ogłoszonym przez LOT na logo 
dla ich spółki. Pomysł twórcy opiera się na planie koła, 
w które wpisana jest stylizowana sylwetka żurawia. 
Założenia autora Tadeusza Gronowskiego były proste 
– stworzyć identyfikację zapadającą w pamięć, która
będzie nowoczesna, jednocześnie nie nazbyt 
skomplikowana, ale o dynamicznej formie. Czy 
wiedziałeś, że w logo LOTU jest ptak?

6. 
drogowskazy i pismo drogowe | Marek Sigmund
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Projekt kroju polskiego pisma, umieszczanego na 
drogowskazach, autorstwa Marka Sigmunda, powstał 
na zamówienie władz państwowych w 1975 roku. Projekt 
powstał w 6 tygodni. Warto zaznaczyć, że twórca 
uwzględnił również tworzenie napisów na tablicach
metodą odręczno-szablonową. Projekt kroju pisma 
drogowego od ponad 40 lat pozostaje niezmienny. 
Każdego dnia miliony Polaków czytają drogowskazy 
i pismo drogowe stworzone przez Marka Sigmunda. 
Pomysł ten jest tak ważny, a jednak mało osób zdaje 
sobie sprawę z tego, kto jest jego autorem. Od dziś, gdy 
będziesz przejeżdżał przez polskie miasta i czytał 
drogowskazy, pamiętaj o Marku Sigmundzie,
ponieważ jego krój to dobrze zaprojektowana forma.

SZTUKA UŻYTKOWA

7.
lampy Reflex | Tomasz Rudkiewicz
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Lampy Reflex są najbardziej rozpoznawalnymi 
projektami Tomasza Rudkiewicza. Choć twórca 
zaprojektował również m. in.: kuchenkę, telefon, pralkę, 
grzejnik, autobus czy tramwaj, to właśnie lampa 
– kolorowy symbol nowoczesności – cieszyła się 
największym zainteresowaniem klientów. Seria lamp 
Reflex z giętej stalowej blachy nazywana była przez 
Rudkiewicz „maszynami do świecenia w domu”. Były 
dwa powody powstania tych produktów. Pierwszy to 
chęć rozświetlenia cieni komunizmu. Drugi powód był 
banalny – miało być po prostu weselej. Kolorowe, 
nowoczesne, efektowne i dobrej jakości lampy były
marzeniem niejednego Polaka. Niedawno produkcja 
lamp Reflex została wznowiona. Może i Ty będziesz 
chciał mieć w domu jedną z nich?

8. 
rower Wigry 3 | producent: Zakłady Rowerowe Romet
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Rower Wigry 3 rządził na polskich ulicach i podwórkach. 
Reklamowano go jako rower dla młodzieży, a także dla 
dorosłych. Był również wymarzonym prezentem na 
komunię. Dzięki regulowanej wysokości kierownicy oraz 
siodełka, ten sam rower mógł być używany zarówno 
przez dziecko, jak i dojrzałe osoby. To właśnie na 
Wigrach inżynier Karwowski z serialu Czterdziestolatek 
jeździł po Warszawie. Legendarny rower to składak, 
który dzięki specjalnie zaprojektowanej ramie można 
łatwo złożyć na pół. Rower Wigry 3 produkowany był aż 
do 1998 roku. W roku 2008 wznowiono produkcję 
najnowszej wersji roweru – z numerem 7. To wspaniały 
przykład dizajnu, który nigdy się nie zestarzał. A na 
jakim modelu roweru Ty uczyłeś się jeździć? 

9. 
Ceramika Bolesławiec
(wystawa Elementarz Polskiego Designu)
Najbardziej popularnymi modelami Ceramiki 
Bolesławiec są kobaltowe (w kolorze 
ciemnogranatowym) z charakterystycznymi pawimi 
oczkami. Ceramiczne naczynia tworzone w fabryce 
porcelany w Bolesławcu malowane są ręcznie. Do ich
stworzenia używa się cienkich pędzelków albo różnej 

wielkości stempelków – i to niezmiennie od XIX wieku. 
Dzięki dokładności oraz pasji pracowników, każde 
naczynie ma swój wyjątkowy charakter. Ceramika 
Bolesławiecka jest jednym z bardziej rozpoznawalnych 
polskich produktów eksportowych w Stanach 
Zjednoczonych i Azji. Manufaktura współpracuje także 
ze współczesnymi projektantami. Zastanów się, jaki 
wzór najbardziej pasowałby do Twojego charakteru?

10.
opakowanie na chleba z deską do krojenia Pełne ziarno 
| Karolina Navus-Wysocka | Henryk Gański
(wystawa MANUBA kolekcja GDD)
Pełne ziarno to produkt, który ma przybliżyć nam 
tradycyjne techniki tapicerskie oraz stolarskie. 
Zestaw: kosz na chleb oraz deska do krojenia pozwala 
na przechowywanie chleba, poprzez zawinięcie go 
w tkaninę. Komplet powstał w pracowni tapicerstwa.
Pozwala realizować kilka potrzeb: od przechowywania 
chleba, poprzez krojenie, aż po ekspozycję na stole. Krój 
został zaprojektowany tak, aby szwy pełniły rolę 
zawiasów. Wykończenie tradycyjnym szwem ręcznym 
czyni produkt unikatowym. Pełne ziarno powstało 
z szacunku do tradycji oraz niekwestionowanej roli, jaką 
spełnia rzemieślnik w akcie tworzenia. Teraz możesz 
przechowywać i wspaniale wyeksponować swój 
bochenek chleba.

11. 
patera / świecznik / podstawki pod garnek Huk 
| Stanisław Czarnocki | Kowale Losu
(wystawa MANUBA kolekcja GDD)
Huk to komplet przedmiotów ukazujących kunszt 
rzemieślniczy technik kowalskich. Patera akcentuje 
kontrast. Gładkość, czystość i prostota formy spotyka 
się z nieregularną, burzliwą strukturą. To również pomysł 
na podkreślenie oraz docenienie trudu pracy kowala, 
którego silne, ciężkie ruchy mogą stworzyć plastyczną, 
wręcz rzeźbiarską strukturę. Świecznik wykonany jest 
w oparciu o starodawną technikę wytwarzania tzw. 
przelotki, czyli elementu łączącego bez konieczności 
spawania. Podstawki pod garnek ukazują uniwersalność 
stali, a co za tym idzie –nieograniczoną możliwość jej 
modelowania oraz kształtowania. Autor i wykonawcy
projektu świetnie wpisują się swoimi wyrobami 
w nowoczesny design, korzystając z tradycji polskiego 
rzemiosła. Pomyśl, jakie ulubione owoce umieściłbyś na 
tej paterze w swoim domu?

12.
 świece z wosku pszczelego Bee Świeczki | Natasza 
Grześkiewicz | Jacek i Iwona Krzysztof
(wystawa MANUBA kolekcja GDD)
Świece wykonane są w 100% z wosku pszczelego. 
Twórcy posługiwali się najstarszą i najbardziej 
tradycyjną techniką wytwarzania – metodą zanurzania 
knota w gorącym wosku. Do stworzenia takich świec nie 
potrzeba formy. Kształt tworzy się warstwa po warstwie. 
Metoda tworzenia Bee Świeczek przypomina 
kształtowanie się linii brzegowej falami morskimi lub 
wiatrem. Ten efekt podkreśla kolor produktu. Świecie 
zabarwione zostały naturalnymi pigmentami, a ich knot 
jest pleciony z najwyższej jakości niebielonej bawełny. 
W przeciwieństwie do świec parafinowych, Bee 
Świeczki nie wytwarzają toksyn, ani szkodliwych 
substancji. To przykład dobrze przemyślanego 
i wzorcowo zaprojektowanego produktu z dbałością 
o ekologię, zdrowie i naturalność. Może warto, abyś i Ty 
wprowadził go do swojego domu?

SZTORM,
KTÓREGO NIE 
WIDAĆ

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.


