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PODPÓRKA do ksi!"ek. Cho# mo"e by# u"ywana 
do innych funkcji. Wale$ stanowi cz%&# sporej 
kolekcji marki Zuny pochodz!cej z Tajwanu – sie-
dziska, stojaki na telefon, ramki na zdj%cia i inne 
bibeloty do u"ytku domowego wymy&la czwórka 
przyjació'. Nast%pnie zostaj! r%cznie uszyte 
i to ze skóry. Ok. () euro, www.zuny.info
PRZEGL!D najciekawszych realizacji, które 
pozwalaj! na ucieczk% wg'!b natury. „Hide and 
Seek. *e Architecture of Cabins and Hide–Outs" 
wydany przez Gestalten to kilkadziesi!t propo-
zycji z ca'ego &wiata. Minimalistyczne, a przy 
tym przytulne, zarówno domy, dacze, kempin-
gowe schronienia, jak i schroniska. Wszystkie 
warte obejrzenia, cho#by w wersji papierowej. 
+,,,) euro, www.shop.gestalten.com
STOLIK kawowy to unikat wykonany z odpadów. 
Marmurowe Fragmenty to mebel do samodziel-
nego monta"u. W zestawie otrzymujemy ponu-
merowane elementy, drewniany m'otek i sko-
belki. Za projekt odpowiada duet Beza Projekt 
oraz Andrzej Kazberuk, wykonawca przedmiotu. 
Na zamówienie, www.bezaprojekt.pl
FIGURKI Summer on the beach i Swimming in 
gold. Natalia Gruszecka na czele ENDEsign stwo-
rzy'a porcelanowe postaci przywo'uj!ce na my&l 
zbyt szybko zako$czone letnie chwile. Elementy 
ubioru pomalowano szczerym z'otem. Ok. -)) z' 
za sztuk%, www.engruszeczka.wix.com/enstudio
KO"DRY I PODUSZKI z w'ókien andyjskich al-
pak. Nowa marka My Alpaca zaprosi'a do wspó'-
pracy studio Beza Projekt. Duet zaprojektowa' 
ca'! wizualizacj%, '!cznie z humorystycznymi 
kartonowymi pude'kami, w których otrzymujemy 
zamówione akcesoria. Ceny ko'der i poduszek 
wahaj! si% mi%dzy .)) a + tys. z',. Wi%cej na s. /, 
www.myalpaca.pl, www.bezaprojekt.pl
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LAMPA wykorzystuj!ca "wiat#o ledowe 
do wzrostu ro"lin. W#oska marka Bulbo za 
pomoc! emitowanych kolorowych iluminacji, 
które s! kombinacj! wybranych cz$stotliwo"ci 
"wietlnych, odtwarza spektrum fotosyntezy. 
Domowy inspekt pozwala na obserwacje ka%-
dego etapu wzrostu hodowanej &ory. '() euro, 
www.bulbolight.com
BIOGRAFIA i historia przyja*ni dwóch genial-
nych architektów – Bohdana Lacherta i Józefa 
Szanajcy. Beata Chom!towska przygl!da si$ ich 
dzia#alno"ci w publikacji Wydawnictwa Czarne 
zatytu#owanej „Lachert i Szanajca. Architekci 
awangardy". W tle echa Le Corbusiera, naro-
dziny polskiej awangardy, idee grupy Praesens, 
a wszystko to wt#oczone w kontekst historycz-
no–polityczny. ++ z#, www.czarne.com.pl
WYBÓR Deyana Sudjica. „B jak Bauhaus. Alfa-
bet wspó#czesno"ci" wydany przez krakowskie 
wydawnictwo Karakter to subiektywny portret 
przedmiotów kreuj!cych wspó#czesny "wiat. 
I to dokonany przez brytyjskiego guru projekto-
wania – dyrektora Design Museum w Londynie. 
Dowcipnie, cho, nie bez autoironii, a przy tym 
dociekliwie. (( z#, www.karakter.pl
ALBUM „Henryk Tomaszewski" wydany z okazji 
setnej rocznicy urodzin artysty. Na -./ stronach 
zaprezentowano ponad 0)) ilustracji, spajaj!c 
wszystkie zachowane i te, o których wiado-
mo, %e istnia#y, cho, nie przetrwa#y próby 
czasu. Dodatkowo kalendarium %ycia, katalog 
prac, bibliogra1a projektów oraz artyku#y m.in. 
Piotra Rypsona. 2)3 z#, www.zacheta.art.pl, 
www.bosz.com.pl
PRZEGL!D „Hide and Seek”, wi$cej na s. /+
MEBLE zaprojektowane przez Agat$ Matlak–
Lutyk i Jana Lutyka. Komplet Doge, czyli sto#ek 
barowy i stolik, od niedawna „mebluje” stoisko 
naszej stolicy na mi$dzynarodowych targach 
nieruchomo"ci. Wykonane z jesionu obiekty 
nawi!zuj! do polskiego wzornictwa lat (). i .). 
przyci!gaj! spore zainteresowanie. Obecnie 
dost$pne wy#!cznie dla miasta Warszawy, 
www.lutyk.pl

REGA" o modu#owej konstrukcji. Prom 
projektu Niemywska Grynasz Studio dla 
marki Meesh umo%liwia podejmowanie 

samodzielnej decyzji o tym, jak powinien 
wygl!da, nasz mebel. Ró%ne wymiary 
modu#ów pozwalaj! na niesko4czon! 

ilo", kombinacji. Mebel sk#ada si$ ze sta-
lowych ram i pó#ek ze sklejki, które jed-

nocze"nie stabilizuj! mebel. Cena wci!% 
nieznana, www.niemywskagrynasz.com, 

www.meesh.pl
KOMIKS Micha#a „5ledzia” 5ledzi4skiego 

dzi$ki wydawnictwu Kultura Gniewu 
ma ju% trzecie wydanie. Wraz z nim 

przyjaciele bydgoskiego osiedla zdobyli 
nowych fanów, nie tylko w"ród naj-

m#odszego pokolenia odbiorców. Warto 
pami$ta,, %e komiks by# si#! nap$dow! 
równie s#ynnego magazynu „Produkt”. 

-3,3) z#, www.kultura.com.pl
SPIN OFF „Osiedla Swoboda” wi!%e si$ 

z losami Nied*wiedzia. Bohater doczeka# 
si$ w#asnego tomu, a zilustrowa# go 
Kamil „Kurt” Kocha4ski. Wydawnic-
two Kultura Gniewu opublikowa#o 

opowie"ci znane zarówno z „Produktu”, 
jak i absolutnie premierowe. -+,3) z#, 

www.kultura.com.pl
POWIE#$ gra1czna, która trzy lata temu 

zdoby#a g#ówn! nagrod$ na festiwalu 
komiksu w Angoulême, czyli najbardziej 

presti%owe wyró%nienie dla komiksów 
w Europie. „())) kilometrów na sekun-

d$”, opowie", Manuele Fiore'a, jednego 
z najciekawszych wspó#czesnych 

twórców komiksów, polskim czytelni-
kom prezentuje wydawnictwo Kultura 
Gniewu. +3,3) z#, www.kultura.com.pl

PODPÓRKA, wi$cej na s. /+
PRZEGL!D „Hide and Seek”, wi$cej 

na s. /+.
%YCIORYS opowiedziany pracami 

w wydawnictwie Gestalten. „Hello, I am 
Erik. Erik Spiekermann: Typographer, 
Designer, Entrepreneur" przedstawia 

niezwyk#e koleje losu niemieckiego pro-
jektanta gra1cznego, b$d!c pierwszym 
kompleksowym i wnikliwym badaniem 
jego ponad -)–letniej kariery artystycz-
nej. +( euro, www.shop.gestalten.com

LITERY to g#ówne bohaterki publikacji 
Jana Bajtlika. Wydana w Wydawnic-
twie Dwie Siostry ksi!%ka aktywno-
"ciowa to niez#a zabawa nie tylko 
dla dzieci. „Typogryzmol" pozwala 
na interakcj$ zarówno z kszta#tem 

liter, jak i ze skojarzeniami budowa-
nymi na nich. Inspiruj!ca lektura. '3 z#, 

www.wydawnictwodwiesiostry.pl
ESEJE Witolda Rybczy4skiego. Miejsce, 

otoczenie, skóra, detale, styl, smak – 
to niektóre z nazw rozdzia#ów. Publika-
cj$ „Jak dzia#a architektura. Przybornik 

humanisty" wyda# niezawodny w tej 
tematyce Karakter. Teksty to b#yskotliwe 

analizy kilkunastu architektonicznych 
ikon z przytoczonym zdaniem ich twór-

ców. (3 z#, www.karakter.pl
OPOWIE#$ przewrotna snuta przez 

Jana Strausa. „Ci$cie. Fotomonta% 
na ok#adkach w mi$dzywojennej Polsce" 
to uj$cie historyczne, ale opowiedziane 
przyk#adami projektów. Wydawnictwo 

+) ))) malarzy po raz kolejny przedsta-
wia ciekawy i drobiazgowo opracowany 
temat opakowany w charakterystyczny 

dla nich, minimalistyczny oraz spójny 
sposób. +' z#, www.!""""malarzy.pl

WYBÓR „B jak Bauhaus. Alfabet 
wspó#czesno"ci", wi$cej na stronie obok, 

www.karakter.pl
BIOGRAFIA „Lachert i Szanajca. Archi-

tekci awangardy", wi$cej na stronie obok, 
www.czarne.com.pl

ALBUM „Henryk Tomaszewski", wi$cej 
na stronie obok, www.bosz.com.pl
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