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esignerskie trendy są jak naczynia
połączone. Jeden wpływa na drugi.
Często z siebie wynikają, wzajemnie
się inspirują. Łatwo dostrzec, że dziś w projektowaniu ogromną rolę odgrywa ekologia.
Choć design odpowiedzialny społecznie, stosowanie surowców wtórnych, tanich i łatwo
dostępnych to coś więcej niż moda – to styl
życia, oczywistość i podstawa pracy. Jeden
z zapytanych przez nas twórców, projektant
Grzegorz Cholewiak, mówi wprost: „Na
całym świecie poważni producenci za sprawą
sztabu ludzi, w tym też projektantów, są eko.
O tym się już nie wspomina, to jest absolutne
«must be»”. Ekoświadomość króluje!

Siła prostoty
Jeszcze do niedawna prym wśród modnych tworzyw wiódł filc, a filcowe dywany,
podkładki, torby i biżuteria rozchodziły się
jak świeże bułeczki. Dziś powróciła moda na
tekturę. Designerzy oszaleli na jej punkcie,
bo z tego surowca można wyczarować dosłownie wszystko i jest on, wbrew pozorom,
niezmiernie trwały. Rozumie to każdy, kto
widział audytorium projektu Tobiasa Puritha
w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej
podczas drugiej edycji festiwalu Warszawa
w Budowie. Wtedy setki połączonych kartonowych tub zmieniły się w falującą, zapierającą dech w piersiach strukturę.
Polscy i światowi designerzy biorą na
warsztat także tekturę falistą. Leo Kempf
stworzył z niej stolik w kształcie… komiksowego dymka, a Dominika Blazek zaprojektowała pufy i bujane siedziska. „Multiplikując
warstwy tektury, sklejając je ze sobą naprzemiennie, uzyskujemy praktyczny materiał,
wytrzymałością porównywalny do sklejki,
chociaż zdecydowanie lżejszy, dający możliwość nadawania form w stosunkowo łatwy
sposób” – mówi Grzegorz Cholewiak. Jego
Kvadratt to szereg tekturowych modułów,

które mogą stać się stolikiem, pufą, podnóżkiem, a odpowiednio złożone – półką na
książki czy szafą. Jest jeszcze jedna zaleta
tego surowca – niski koszt. Dlatego sięgają
po niego zarówno młodzi, których nie stać na
kosztowne materiały, jak i ci, którym zależy
na taniej masowej produkcji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że tekturę można recyklingować.
Nie tylko sprasowany papier, ale również
sprasowane włókna konopi stanowią ciekawy surowiec dla designerów. To właśnie ich
użył Werner Aisslinger do stworzenia Hemp
Chair – krzesła nominowanego do tegorocznej edycji prestiżowej nagrody Design of the
Year. Doceniono innowacyjność projektanta,
który jako pierwszy wyprodukował jednolity
mebel z ekologicznego tworzywa. Dotychczas
powstawały one głównie z plastiku.
Włókna konopi zainspirowały również
Timo Hoisko. Oprócz tego materiału jego
krzesło Farmline składa się z metalowej rurki, która dzięki odpowiednim wygięciom
tworzy trzy stabilne nogi. Sam Hoisko mówi:
„Wierzę w zrównoważony rozwój oraz projektowanie, które wytwarza przedmioty przyjazne naturze z odnawialnych materiałów”.

Recykling
„Współcześnie doświadczamy, że łatwiej,
i co gorsza, taniej, jest kupić nową drukarkę,
niż wymienić w niej toner, że łatwiej i taniej
jest kupić nowe buty, niż znaleźć szewca gotowego je naprawić, że łatwiej i taniej jest
wymienić cały reflektor w samochodzie, niż
wymienić samą żarówkę. Czy to oznacza, że
przedmioty zaprojektowane do wielorazowego użycia przeistaczają się samoistnie w przypadkowe jednorazówki? Jednorazówki źle zaprojektowane, drogie i w dodatku niszczące
nasze środowisko?” – pytają na swojej stronie
internetowej designerzy z Medusa Industry.
Wielu projektantów zauważa potrzebę odzyskiwania materiałów. Ich fach sprawia, że
tam, gdzie my widzimy bezużyteczny śmieć,
oni dostrzegają idealne tworzywo. Siedzisko Joanny Figurniak powstało ze zużytych
wytłoczek na jajka, a fotel Leo Kempfa – ze
starych opon. Aż trudno uwierzyć, że Yoav
Kotik swoją elegancką biżuterię wytwarza
ze… starych kapsli.
Czasem przedmioty w dość komiczny sposób zmieniają swoje znaczenie i właściwości.
Lampa Spoonflowers grupy Ejtu, która otrzymała wyróżnienie na szóstej edycji festiwalu
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„Przetwory”, zrobiona została z jednorazowych łyżek i plastikowej butelki. Z kolei butelek, ale szklanych, użył Laurence Brabant,
by stworzyć… łyżki. Projektantki z Ejtu –
Bogumiła Zawada i Katarzyna Gołaszewska
– mówią jednak: „Zmiana kontekstu użycia,
niewielka ingerencja w przedmiot pozwala na
nadanie mu nowego znaczenia. Takie przeprojektowanie umożliwia przedłużenie okresu użytkowania rzeczy. Jest to istotną kwestią
w dbałości o środowisko naturalne”.
Co najmniej kontemplacyjnie będzie
wyglądał pokój rozświetlony przez strony
z książek, tworzących abażur Lucy Norman.
Innego znaczenia słowu „makulatura” nadaje
również Magdalena Godawa, która ze starych
gazet wyplata fantazyjne kosze i biżuterię.
Projektantka zwraca uwagę także na inny
aspekt swojej działalności: „Przy powstawaniu tych rzeczy najważniejsza jest praca rąk,
a więc «produkcja» jest energooszczędna (…).
Prowadząc warsztaty plecionkarskie z użyciem gazet, również w pewien sposób wpływam (w mikroskali) na zwiększenie stopnia
recyklingu makulatury. Przecież uczestnicy
przetwarzają ją potem w swoim gospodarstwie domowym na praktyczne przedmioty”.
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1. Dominika Blazek, Laboratoryart.eu, Bujak kartonowy L-GO; 2. Werner Aisslinger, Hemp Hair, zdj. Michel Bonvin, www.michelbonvin.com; 3. Leo
Kempf, Stolik tekturowy, leokempf.com; 4. Grzegorz Cholewiak, Kvadratt; Na poprzedniej stronie: po lewej – Werner Aisslinger, Hemp Hair, zdj. Michel
Bonvin; po prawej – Timo Hoisko, KO-HO, krzesło Farmline

62

Art&Business

4/2012

1. Lucy Norman, Lula Dot, lampa z książek; 2. Magdalena Godawa, makkireQu, kosz z gazet; 3. Joanna Figurniak, Moostudio, siedzisko z wytłoczek na
jajka; 4. Ejtu, lampa Spoonflowers; 5. Yoav Kotik, naszyjnik z kapsli; 6. Laurence Brabant, łyżki z butelek, zdj. Xavier Nicostrate; 7. Leo Kempf, krzesło
z opon, leokempf.com
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Edukacja i wygoda
Nie jest łatwo żyć ekologicznie. W naszym
codziennym zachowaniu musimy pamiętać
o oszczędzaniu wody, energii, segregowaniu śmieci i… nie chce nam się, bo to „tyle
zachodu”. Naprzeciw naszemu wrodzonemu
zamiłowaniu do wygody wychodzą współcześni projektanci. Eco reminders, czyli
„ekoprzypominacze” firmy Hu2, to urocze
nalepki, które można umieścić na przykład
nad włącznikiem światła. Za każdym razem,
gdy zapragniemy wcisnąć pstryczek, spojrzymy najpierw na dymiącą fabrykę, przypominającą nam o oszczędnym zużyciu energii.
Hu2 ma w swojej ofercie także sprzedawane
w pakiecie naklejki z pięcioma kategoriami
produktów nadających się do recyklingu. Po
przylepieniu na kosze – organizują proces
segregacji śmieci, a zapominalskim przypominają, że należy rozdzielać: papier, plastik,
metal, szkło i kompost. Inaczej do tego zagadnienia podszedł projektant Gianluca Soldi.
Jego Ovetto Bin to pojemnik w kształcie jaja
z trzema kieszonkami do segregacji w różnym kolorze. Na górze mieści się wysuwana rynienka, która pomaga zgniatać puszki
i plastikowe butelki. Designerski Ovetto Bin
szkoda trzymać „pod zlewem”.
Jak zmniejszyć zużycie wody? To proste – najlepiej przemówią do nas argumenty
ekonomiczne. Z takiego założenia wyszli
projektanci licznika do wody Bware – Ariel
Drach i Alex Sudak. To niewielkie urządzenie
montujemy na kranie, prysznicu lub zlewie.
Dzięki niemu widzimy, ile wody zużywamy.
Codzienne „troszkę”, na przykład podczas
mycia zębów, zmienia się w konkretną liczbę
wyświetloną na liczniku. Bware został finalistą INDEX: Award, przyznawanej najlepszym
projektom budującym ekoświadomość.

Przeżyć w mieście
Tłok, wysokie koszty utrzymania. Jak poradzić sobie z miejskimi niedogodnościami?
W sposób prosty, ale funkcjonalny. Metropolie
od dłuższego czasu zachęcają mieszkańców, by
z samochodów przesiedli się na rowery. Zalety
takiego rozwiązania są oczywiste – mniej zanieczyszczeń, mniejsze korki, zdrowsze społeczeństwo. By „zaparkować” rower, potrzeba niewiele miejsca i sprytny „stojak”. Na przykład taki
jak Mole – czyli „Kret” – wysuwany z podłoża
słupek ze szczeliną, w której zmieści się przednie koło. Nie ogranicza przestrzeni; gdy nie jest
używany – chowa się pod ziemię. Blokada wymyślona przez zespół firmy Hyundai wyczuwa
linie papilarne, co sprawia, że dostęp do danego
słupka ma tylko właściciel „zaparkowanego”
tam roweru. Dodatkową zaletą jest to, że Mole
zasilany jest wbudowanym panelem słonecznym,
nie potrzebuje więc podłączenia do prądu.

Nagrodami obsypano również projekt
butelki z filtrem węglowym wielorazowego
użytku. Dzięki niej nie musimy kupować kolejnych plastikowych opakowań, bo do Water
Bobble lejemy wodę prosto z kranu. Producenci wyliczyli, że jeden filtr starcza na trzysta napełnień – to trzysta plastikowych butelek mniej w obiegu!
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Rower był też punktem wyjścia dla innego designera. Daniel Abendroth projektując E-moke,
myślał jednak nie o ograniczaniu korków, ale
o tym, jak dostarczyć mieszkańcom metropolii
darmowe i ekologiczne źródło energii. Dzięki
sile naszych mięśni możemy za pomocą tego
stacjonarnego rowerka naładować na przykład
komórkę albo odtwarzacz MP3. A sam E-moke
może być również wykorzystywany jako nośnik
reklamowy czy zwykła ławeczka.
Wielofunkcyjne miejskie siedzisko zaprojektowała z kolei Karolina Tylka. W zależności od
ułożenia obrotowych, drewnianych segmentów
Coffee Bench zmienia się w ławeczkę z oparciem, bez oparcia lub fotele ze stolikami – dzięki temu można ją dopasować do własnych potrzeb. Dopasowany do użytkownika, a raczej
użytkowników, jest również stolik Min 2 grupy
Medusa. To właściwie sam blat, który utrzymuje
się na nogach siedzących przy nim osób. Lekki,
zajmujący niewiele miejsca, z całą pewnością
sprawdzi się w kawiarnianych ogródkach, gdy
zabraknie stolików. Jego najważniejszą cechą
jest jednak to, że nie da się przy nim siedzieć
samodzielnie – to celowy zabieg projektantów.

Jak sami mówią: „Min 2 uczy dobrych manier,
przeciwdziała nieśmiałości i promuje współpracę. Może być używany do spożywania lekkich
posiłków, picia kawy lub może służyć jako stół
do gier”. Najważniejsze, że wszystkie te czynności trzeba będzie wykonywać z drugą osobą.
Architektura miejska często zamiast zbliżać,
oddala nas od siebie. Odgradza, segmentuje,
ogranicza wspólną przestrzeń. Owszem, czasami
jest to konieczne. Holenderski projekt Lace Fence
pokazuje jednak, że nawet zwykłe siatkowe ogrodzenie nie musi być pozbawione estetyki. Koronkowe wzory na takim płocie mają też dodatkowe
zastosowanie – trudniej się po nim wspinać.
Miejskie usprawnienia i ekologiczne życie –
takie są według dzisiejszych projektantów nasze potrzeby. „Stwierdzam, że jest to rzecz tak
oczywista, że wręcz umykająca uwadze. Tak
jak higiena osobista, tak ekologia powinna być
nierozerwalną częścią życia współczesnego człowieka” – mówi Grzegorz Cholewiak. I dodaje:
„Zdaję sobie sprawę z tego, że nie można walczyć z wiatrakami, a już na pewno nie samemu.
Projektując, nie myślę egoistycznie – na uwadze
mam przyszłe pokolenie – nie chcę pozostawić
po sobie nierozkładającego się przez długie lata
problemu”. Dobrze, że podobnie myślących jest
coraz więcej.
&
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1. Water Bobble, butelki z filtrem węglowym; 2. Hu2, naklejki Eco reminders; 3. Hu2, naklejki Eco reminders; 4. Gianluca Soldi, Ovetto Bin; 5. Przemo
Łukasik, Tomasz Majewski, Wojciech Rutkowski, Lukasz Zagała, grupa Medusa, stolik Min 2
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1. Demakersvan, Lace Fence; 2. Karolina Tylka, Beyond Studio, Coffee Bench; 3. Hong Sung Min, Park Soyoung, You Song Young and Hong Se Won, Moles
Hide and Seek Bike Rack

