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PODPÓRKA do książek. Choć może być używana
do innych funkcji. Waleń stanowi część sporej
kolekcji marki Zuny pochodzącej z Tajwanu – siedziska, stojaki na telefon, ramki na zdjęcia i inne
bibeloty do użytku domowego wymyśla czwórka
przyjaciół. Następnie zostają ręcznie uszyte
i to ze skóry. Ok. 60 euro, www.zuny.info
PRZEGLĄD najciekawszych realizacji, które
pozwalają na ucieczkę wgłąb natury. „Hide and
Seek. The Architecture of Cabins and Hide–Outs"
wydany przez Gestalten to kilkadziesiąt propozycji z całego świata. Minimalistyczne, a przy
tym przytulne, zarówno domy, dacze, kempingowe schronienia, jak i schroniska. Wszystkie
warte obejrzenia, choćby w wersji papierowej.
39,90 euro, www.shop.gestalten.com
STOLIK kawowy to unikat wykonany z odpadów.
Marmurowe Fragmenty to mebel do samodzielnego montażu. W zestawie otrzymujemy ponumerowane elementy, drewniany młotek i skobelki. 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 stworzyła porcelanowe postaci przywołujące na myśl
zbyt szybko zakończone letnie chwile. Elementy
ubioru pomalowano szczerym złotem. Ok. 200 zł
za sztukę, www.engruszeczka.wix.com/enstudio
KOŁDRY I PODUSZKI z włókien andyjskich alpak. Nowa marka My Alpaca zaprosiła do współpracy studio Beza Projekt. Duet zaprojektował
całą wizualizację, łącznie z humorystycznymi
kartonowymi pudełkami, w których otrzymujemy
zamówione akcesoria. Ceny kołder i poduszek
wahają się między 500 a 3 tys. zł,. Więcej na s. 4,
www.myalpaca.pl, www.bezaprojekt.pl
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LAMPA wykorzystująca światło ledowe
88 DZIAŁ
do wzrostu roślin. Włoska marka Bulbo za
pomocą emitowanych kolorowych iluminacji,
które są kombinacją wybranych częstotliwości
świetlnych, odtwarza spektrum fotosyntezy.
Domowy inspekt pozwala na obserwacje każdego etapu wzrostu hodowanej flory. 250 euro,
www.bulbolight.com
BIOGRAFIA i historia przyjaźni dwóch genialnych architektów – Bohdana Lacherta i Józefa
Szanajcy. Beata Chomątowska przygląda się ich
działalności w publikacji Wydawnictwa Czarne
zatytułowanej „Lachert i Szanajca. Architekci
awangardy". W tle echa Le Corbusiera, narodziny polskiej awangardy, idee grupy Praesens,
a wszystko to wtłoczone w kontekst historyczno–polityczny. 44 zł, www.czarne.com.pl
WYBÓR Deyana Sudjica. „B jak Bauhaus. Alfabet współczesności" wydany przez krakowskie
wydawnictwo Karakter to subiektywny portret
przedmiotów kreujących współczesny świat.
I to dokonany przez brytyjskiego guru projektowania – dyrektora Design Museum w Londynie.
Dowcipnie, choć nie bez autoironii, a przy tym
dociekliwie. 55 zł, www.karakter.pl
ALBUM „Henryk Tomaszewski" wydany z okazji
setnej rocznicy urodzin artysty. Na 368 stronach
zaprezentowano ponad 700 ilustracji, spajając
wszystkie zachowane i te, o których wiadomo, że istniały, choć nie przetrwały próby
czasu. Dodatkowo kalendarium życia, katalog
prac, bibliografia projektów oraz artykuły m.in.
Piotra Rypsona. 109 zł, www.zacheta.art.pl,
www.bosz.com.pl
PRZEGLĄD „Hide and Seek”, więcej na s. 84
MEBLE zaprojektowane przez Agatę Matlak–
Lutyk i Jana Lutyka. Komplet Doge, czyli stołek
barowy i stolik, od niedawna „mebluje” stoisko
naszej stolicy na międzynarodowych targach
nieruchomości. Wykonane z jesionu obiekty
nawiązują do polskiego wzornictwa lat 50. i 60.
przyciągają spore zainteresowanie. Obecnie
dostępne wyłącznie dla miasta Warszawy,
www.lutyk.pl
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REGAŁ o modułowej konstrukcji. Prom
projektu Niemywska Grynasz Studio dla
marki Meesh umożliwia podejmowanie
samodzielnej decyzji o tym, jak powinien
wyglądać nasz mebel. Różne wymiary
modułów pozwalają na nieskończoną
ilość kombinacji. Mebel składa się ze stalowych ram i półek ze sklejki, które jednocześnie stabilizują mebel. Cena wciąż
nieznana, www.niemywskagrynasz.com,
www.meesh.pl
KOMIKS Michała „Śledzia” Śledzińskiego
dzięki wydawnictwu Kultura Gniewu
ma już trzecie wydanie. Wraz z nim
przyjaciele bydgoskiego osiedla zdobyli
nowych fanów, nie tylko wśród najmłodszego pokolenia odbiorców. Warto
pamiętać, że komiks był siłą napędową
równie słynnego magazynu „Produkt”.
39,90 zł, www.kultura.com.pl
SPIN OFF „Osiedla Swoboda” wiąże się
z losami Niedźwiedzia. Bohater doczekał
się własnego tomu, a zilustrował go
Kamil „Kurt” Kochański. Wydawnictwo Kultura Gniewu opublikowało
opowieści znane zarówno z „Produktu”,
jak i absolutnie premierowe. 34,90 zł,
www.kultura.com.pl
POWIEŚĆ graficzna, która trzy lata temu
zdobyła główną nagrodę na festiwalu
komiksu w Angoulême, czyli najbardziej
prestiżowe wyróżnienie dla komiksów
w Europie. „5000 kilometrów na sekundę”, opowieść Manuele Fiore'a, jednego
z najciekawszych współczesnych
twórców komiksów, polskim czytelnikom prezentuje wydawnictwo Kultura
Gniewu. 49,90 zł, www.kultura.com.pl
PODPÓRKA, więcej na s. 84
PRZEGLĄD „Hide and Seek”, więcej
na s. 84.
ŻYCIORYS opowiedziany pracami
w wydawnictwie Gestalten. „Hello, I am
Erik. Erik Spiekermann: Typographer,
Designer, Entrepreneur" przedstawia
niezwykłe koleje losu niemieckiego projektanta graficznego, będąc pierwszym
kompleksowym i wnikliwym badaniem
jego ponad 30–letniej kariery artystycznej. 45 euro, www.shop.gestalten.com
LITERY to główne bohaterki publikacji
Jana Bajtlika. Wydana w Wydawnictwie Dwie Siostry książka aktywnościowa to niezła zabawa nie tylko
dla dzieci. „Typogryzmol" pozwala
na interakcję zarówno z kształtem
liter, jak i ze skojarzeniami budowanymi na nich. Inspirująca lektura. 29 zł,
www.wydawnictwodwiesiostry.pl
ESEJE Witolda Rybczyńskiego. Miejsce,
otoczenie, skóra, detale, styl, smak –
to niektóre z nazw rozdziałów. Publikację „Jak działa architektura. Przybornik
humanisty" wydał niezawodny w tej
tematyce Karakter. Teksty to błyskotliwe
analizy kilkunastu architektonicznych
ikon z przytoczonym zdaniem ich twórców. 59 zł, www.karakter.pl
OPOWIEŚĆ przewrotna snuta przez
Jana Strausa. „Cięcie. Fotomontaż
na okładkach w międzywojennej Polsce"
to ujęcie historyczne, ale opowiedziane
przykładami projektów. Wydawnictwo
40 000 malarzy po raz kolejny przedstawia ciekawy i drobiazgowo opracowany
temat opakowany w charakterystyczny
dla nich, minimalistyczny oraz spójny
sposób. 42 zł, www.40000malarzy.pl
WYBÓR „B jak Bauhaus. Alfabet
współczesności", więcej na stronie obok,
www.karakter.pl
BIOGRAFIA „Lachert i Szanajca. Architekci awangardy", więcej na stronie obok,
www.czarne.com.pl
ALBUM „Henryk Tomaszewski", więcej
na stronie obok, www.bosz.com.pl
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