
Świet(l)ne historie

Projektanci, próbując 

opowiedzieć o swoich 

produktach, często tworzą 

technologiczne opisy, wymieniają 

użyte materiały, rozpisują 

procesy. Czasem jednak zdarza 

im się zdradzić jak narodził 

się pomysł na daną formę. I te 

historie są o wiele ciekawsze…

 Nie wiadomo, dlaczego 
ćmy lecą do światła, wia-
domo jednak, że coś moc-
no je do niego przyciąga. 
Lampa-ćma, po angielsku 
Moth, to misterna papie-
rowa forma, pozaginana 
niczym japońskie orgiami. 
 
 Lampy zainspirowane 
tym, co rozgrywa się 
w ziemskiej atmosferze. 
Okrągła forma lampy 

Lampa Bunia powstała 
w ramach współpracy pod 
hasłem „Uwolnić projekt”  
Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w War-
szawie i grupy młodych 
projektantów. Działanie 
to miało na celu udos- 
tępnienie projektantom 
zbiorów Muzeum jako 
bezpośredniej inspiracji 
do stworzenia współcze-
snych przedmiotów użyt-
kowych. „Uwolnienie” 
projektu ma polegać na 
tym, że rysunki wykonaw-
cze wraz ze szczegółową 
instrukcją zostaną udo-
stępnione  do pobrania 
za darmo ze strony pro-
jektu. Przedmioty można 
wykonać samodzielnie 
lub z pomocą wykwalifi-

 Liuku to lampa – proto-
typ młodej fińskiej pro-
jektantki Maiji Puoskari. 
Jest jedną z czterech lamp 
w tej kolekcji. Każda z nich 
składa się z dwóch ele-
mentów – drewnianej kuli 
lub bryły w formie łezki 
i ręcznie wykonanego, 
barwionego na delikatne, 
cieniowane kolory szkla-
nego klosza. 
 
 Kvelden w języku 
norweskim oznacza 
„wieczór”. Jest to czas, 
kiedy gasnące światło 
zarysowuje ciemne, fanta-
zyjne sylwetki otaczającej 

Chłód nieba

natury. Jest to również 
moment, kiedy zaczyna-
my korzystać z dodatko-
wego, sztucznego światła. 
Wykorzystany materiał 
– drewno, ciemne z ze-
wnątrz, a jasne i naturalne 
wewnątrz – odnosi się do 
ciepłych, drewnianych 
wnętrz norweskich do-
mów spowitych w mroku 
Północy.  
 
 Nazwa lampy Mesa 
odnosi się tradycyjnie do 
dużego pomieszczenia, 
zwykle znajdującego się 
na jednostce pływającej, 
gdzie wspólnie się prze-

bywa i spożywa posiłki. 
Została zaprojektowana 
jako lampa do powiesze-
nia nad stołem. Powstała 
w ramach projektu Zawo-
dowcy – Historie Ginących 
Zawodów. Ideą było stwo-
rzenie produktu, który 
mógłby być wykonywany 
w wybranym zakładzie 
rzemieślniczym. Do pro-
jektu zgłaszały się zespoły  
projektant – rzemieślnik. 
Autor, Jan Buczek, współ-
pracował z zakładem 
ręcznego wyoblania i przy 
użyciu tej właśnie techniki 
produkowana jest jego 
lampa. 

kowanych rzemieślników 
i wykorzystać we wła-
snym domu. Punktem 
wyjścia dla projektantów 
z grupy AZE design był 
fakt, iż większość przed-
miotów wciąż wytwa-
rzanych w pracowniach 
garncarskich przy użyciu 
tradycyjnych technik rze-
mieślniczych dawno już 
przestała być potrzebna 
we współczesnych gospo-
darstwach domowych. Ich 
propozycja to minimalna 
modyfikacja tradycyjnej 
buńki, która umożliwi 
całkowitą zmianę jej 
przeznaczenia. Trady-
cyjna forma pojemnika, 
pozbawiona uchwytu 
i dna stanie się kloszem 
do lampy wiszącej.

 Na pomysł kompute-
rowego przetworzenia 
formy pingwina, austriac-
ka grupa projektowa 
Mostlikely po raz pierw-
szy wpadła przy okazji 
współpracy z trzystulet-
nią wiedeńską manufak-
turą porcelany Augarten 
Porcelain. Bryła została 
przemodelowana cy-
frowo, powstała jej 
uniwersalna siatka, która 
przeskalowana zaczęła 
pojawiać się w kolejnych 
projektach. I tak por-
celanowy pingwinek to 
dwunastocentymetrowa 
figurka, a ten sam pin-
gwin, i dodatkowo inne 
zwierzęta, jak lis czy kró-
lik, wykonane z papieru, 
pojawiły się jako lampy. 

 Hu hu to seria małych 
lampek o kształtach ma-
łych leśnych stworzeń. 
Drewniane sowa i jeż 
mogą funkcjonować jako 
lampki nocne lub biur-
kowe. 
  Czy 527 (bo taka jest 
nazwa tej lampy) to liczba 
kombinacji, jak zawiesić 
pożądaną ilość ceramicz-
nych abażurów na wybra-
nej gałęzi? Zapewne nie. 
Pomysł na tę lampę jest 
prosty, a możliwość zesta-
wień nieskończona: cera-
miczne abażury (wybrana 
ilość), kolorowe kable 
(kilkanaście kolorów do 
wyboru) i „uchwyt” przy-
taszczony z lasu (∞). 

MOTH
              Studio Snowpuppe, NL 
        Pufa Design

Natura

 O dizajnie mówi się, 
że jest trójwymiarowy, 
zaś o projektowaniu 
graficznym – dwuwymia-
rowe. Co stanie się, jeśli 
projektanci zreinterpre-
tują ten podział, widać na 
przykładzie lamp Nowa 
Stołowa i Led-it-be. Obie 
mają kształt klasycznych, 
tradycyjnych  lamp, ale 
ich uproszczenie do pro-
stych sylwetek nadaje 
im nowoczesny wygląd. 
W przypadku lampy Led-
-it-be dobrze sprawdza się 
energooszczędne ledowe 
światło. Jeśli chodzi 
o Nową Stołową – duża 
okrągła żarówka jest waż-
nym estetycznym elemen-
tem całego projektu. 

Dwa wymiary

Co jest potrzebne, aby 
powstała lampa? Koncep-
cja Poor Light Bartosza 
Muchy wykorzystuje 
najprostszą z możliwych, 
ikoniczną formę lampy 
i nietypowe „źródła 
światła”. Prezentowana 
na wystawie „lampa” to 
wygaszacz ekranu. 
 Nazwa lampy 360° 
nawiązuje do jej pod-
stawowej cechy – moż-
liwości pełnego obrotu 
drewnianego „abażuru”.  
Odpowiednie elementy 

pozwalają ustawić ją pod 
dowolnym kątem. 
 Wood Lamp to z kolei 
odpowiedź na intensywny 
rozwój zaawansowanych 
technologii i materiałów. 
Lampa, w zamyśle pro-
jektanta będąca zaprze-
czeniem tej tendencji, 
w całości zmontowana 
jest z naturalnych, drew-
nianych elementów, 
połączonych śrubami 
w najprostszy  sposób. 
 Gentoyp to lampa 
wykonana z Corianu. Ten 

Wieczór

nowoczesny materiał 
jest tworzywem sztucz-
nym, ale ma nietypową, 
podobna do kamienia 
fakturę. Jego ważną 
cechą jest to, że można 
go dowolnie formować 
i łączyć w niewidoczny 
sposób. Mając do czynie-
nia z tak zaawansowanym 
tworzywem, projektant 
postanowił przetworzyć 
go w minimalny sposób 
tak, aby jak najlepiej go 
wyeksponować. 

LAMPKI HUHU
      Beza Projekt, PL 
      Meble Vox, PL

CYCLONE
      Bartek Mejor, PL 
      Fabbian Illuminazione, IT

Nº 527
              Anna Łukasik, PL 
Prototyp

KVELDEN
              Siren Elise Wilhelmsen, NE/DE 
Prototyp

LIUKU
              Maija Puoskari, FI 
Prototyp

MESA
              Jan Buczek/ Noodi Design, PL 

Minimalistyczna geometria

PENGUIN & FOX
              Mostlikely, AT

LED-IT-BE
             Zuiver, NL 
       Czerwona Maszyna

360° LAMP | SHORT VERSION
             Bongo Design, PL

THE POOR LIGHT
             Bartosz Mucha, PL

CUMULUS L
              Artes Design, PL

WOOD LAMP
       TAF Architects, SE 
       Muuto, DK
       Pufa Design

GENOTYP
      Tomek Rygalik, PL 
      Comforty, PL

BUNIA
      AZE design, PL NOWA STOŁOWA

             Tabanda, PL

Cyclone to zastygły w cza-
sie i przestrzeni porcela-
nowy wir. Mimo, że autor, 
Bartek Mejor pracuje 
z porcelaną od dawna, 
wciąż bada i odkrywa jej 
możliwości. W tym przy-
padku zapragnął on stwo-
rzyć formę równocześnie 
efemeryczną i trwałą, 
nowoczesną, a jednak 
stworzoną przy użyciu 
tradycyjnego, antyczne-

go tworzywa jakim jest 
porcelana. 
 
 Lampa Cumulus rów-
nież powstała w efekcie 
eksplorowania materiału 
– technicznych półfabry-
katów. Forma powstała 
poprzez proste zaplecenie 
tworzywa.

historie
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 Jak wspomniał autor, 
Oki Sato ze studia Nendo, 
jego celem było połącze-
nie dwóch najbardziej ar-
chetypicznych elementów 
przestrzeni mieszkalnej 
– wody i światła. Odno-
szący się do pierwotnych 
potrzeb człowieka pomysł 
ma w sobie sporą dozę 
przewrotności, zakłada 
przemieszanie funkcji 
i przestrzeni: przy takiej 
lampie można zarówno 
poczytać w salonie, jaki 
i wziąć prysznic w ła-
zience. Albo na odwrót 
– prysznic w salonie, 
a lektura w łazience. 

 Lampa bez…lampy. Siłę 
tego prostego pomysłu 
– na wyeksponowanie 
tego, co zwykle się ukry-
wa, czyli żarówki i kabla 
– projektanci odkryli już 
kilka lat temu. Jednym 
z pierwszych projektów 
tego typu była lampa E27 
duńskiej firmy Muuto. 
Dysponując tak małą 
liczbą elementów, au-
torzy dopracowali je do 
perfekcji. Zarówno ob-
sadka, jak i kabel pokryte 
są jednolitą silikonową 
powłoką, dostępną w kil-
ku kolorach. Powstała 

również specjalna, duża 
okrągła żarówka. Pozo-
stałe projekty bazują na 
podobnej idei, ale każdy 
z nich w inny sposób go 
rozwija.  
 
 Loop line może funkcjo-
nować jako jedyne źródło 
światła w całym mieszka-
niu. Lampę na długiej linie 
można zabrać ze sobą do 
innego pokoju, powiesić 
tam, gdzie aktualnie jest 
potrzebna lub w ele-
gancki sposób zwinąć 
i powiesić centralnie pod 
sufitem. 

 Kryształowa żarówka 
brytyjskiego projektanta 
Lee Broom to efekt fascy-
nacji tradycyjnym rzemio-
słem i elegancką strukturą 
kryształowych karafek. 
Wszystkie kryształowe 
żarówki wykonywane są 
ręcznie, w ten sam sposób 
jak opracowywane było 
i jest ozdobne szkło użyt-
kowe. 

 O! to mała, zabawna, 
ale bardzo pomysłowa 
rzecz. Jest to osłona na 
żarówkę, która pachnie.  
Wdzięczną nazwa „O!” 

pochodzi od okrzyku zdzi-
wienia wydawanego, gdy 
okazuje się, że lampa emi-
tuje nie tylko światło, ale 
i zapach. Jest on uwalnia-
ny dzięki emitowanemu 
przez żarówkę ciepłu. Do 
wyboru są 4 kolory i za-
pachy. Żółta, o zapachu 
mięty – działa relaksująco 
na układ nerwowy. 

 Pęk kolorowych sznur-
ków, oprawionych w białą 
ceramikę tworzy lampę 
o nazwie Plika. Forma 
lampy przywołuje sko-
jarzenia z rasta fryzurą, 

ale sama nazwa wskazuje 
na inspirację sarmacką 
obyczajowością, kiedy 
Plica Polonica czyli kołtun 
polski był jedną z wielu 
osobliwości dawnej Pol-
ski. Zwój zawieszony pod 
sufitem więzi złe moce 
i igra ze stereotypami.   
Jak pozostałe projekty 
Pani Jurek, również i ten 
projekt pozwala na inge-
rencję użytkownika. Plikę 
można supłać, zaplatać 
i kołtunić. 
 
 Żarówka Plumen 001 
powstała na przekór usil-

nej użytkowości nowocze-
snych żarówek. Zbudowa-
ne są one z rurek wypeł-
nionych rozświetlającym 
się gazem. Rurki te zwijane 
są na kształt tradycyjnych 
żarówek, w zwięzłe, lecz 
nudne, formy. Projektant 
zaproponował zupełnie 
inne rozwiązanie, formując 
tworzywo w eleganckie, 
ozdobne formy. Takiej ża-
rówki nie trzeba chować, 
całość lampy składa się 
z kabla, obsadki i żarówki. 

 Calabash to po polsku 
„tykwa”. Ta roślina, której 

zdrewniałe, wysuszone 
owoce od czasów an-
tycznych służą jako po-
jemniki do przenoszenia 
i przechowywania wody 
była bezpośrednią inspi-
racją dla autorów lampy. 
Urzekł ich jej organiczny, 
delikatny, kobiecy kształt 
z charakterystyczną 
talią. Lśniąca zewnętrz-
na powierzchnia ma 
dodatkowo rozświetlać 
pomieszczenie. 

LOOP LINE
             Pani Jurek, PL

CLEAR CRYSTAL BULB TABLE LAMP
             Lee Broom, GB 
       Mesmetric

PLIKA
             Pani Jurek, PL

CALABASH
       Komplot Design, DK 
       Lightyears, DK
       Luminosfera

E27
       Mattias Ståhlbom, SE 
       Muuto, DK
       Luminosfera

O! PACHNĄCA LAMPA
             Designlab, PL

ŻARÓWKA PLUMEN 001 
W MIEDZIANEJ OPRAWIE
       Samuel Wilkinson, GB 
       Plumen, GB
       Metaforma

Żarówka i kabel

Lampy inspirowane bi-
żuterią,  sznurami pereł, 
bohaterkami bajek i ko-
miksowych historii. 

 Trilly to lampa ogro-
dowa, zaprojektowana 
przez Włoszkę Emilianę 
Martinelli. Powstała, aby 
rozświetlać wieczorne 
biesiady. Jest tak skon-
struowana, że łatwo ją 
przenosić, przekładać, 
możną ją odstawić na 
wilgotnej od rosy trawie, 
a długi sznur pozwoli 
zabrać ją w odległe zakąt-
ki ogrodu. 

 Błyszczące kule lampy 
Bubble zainspirowane 
zostały kobiecą biżuterią. 
Wisząca lampa, wyposa-
żona w nowoczesne źró-
dło światła nawiązuje do 
damskiego kolczyka. 

 Opisując lampę Earl, 
jej autorzy mówią o sznu-
rach drewnianych pereł. 
Nawleczone na kabel, 
zakończone są elegancką 
ledową żarówką. 

 Zabawne, delikatne lub 
lekko zadziorne bohaterki 
komiksowych opowieści 
i bajek były muzami lamp 
Coupe Soleil i Mhy. Delikat-
na, zawsze perfekcyjnie 
uczesana Coupe Soleil, 
występuje w trzech paste-
lowych kolorach. Drobna, 
ale pełna charakteru Mhy 
to klasyczny już projekt 
skandynawskiego wzor-
nictwa. 

 Harlekiini autorstwa 
młodej fińskiej projek-
tantki Anny Paloomy 
to prototyp. Forma 
zainspirowana została 
klasycznymi cyrkowymi 
bohaterami. Całość jed-
nak zbudowana została 
z prostych, nowocze-
snych, geometrycznych 
brył – stożka i kuli.  

Kiedyś do pracy przy 
biurku, czy na kawiarnia-
nych stolikach wystar-
czyła lampa. Teraz poza 
tym, że praca przeniosła 
się na kawiarniane stoliki, 
niezbędne jest też gniazd-
ko elektryczne. Plug lamp 
to prosta, bezpośrednia 
odpowiedź na takie zapo-
trzebowanie. 

 Kształtowanie mate-
riału, fałdowanie i for-
mowanie buf stanowi od 
dawna kreatywne wyzwa-
nie dla autorki lampy Beza, 
Moniki Elikowskiej-Opali. 
Jeszcze w czasie studiów 
opracowała wykorzystany 
również w tym projekcie 
sposób układania ma-
teriału. Jej praca dyplo-
mowa to seria 3 foteli, 
z których jeden – fotel 

Niecodzienne połączenie
Odrobina kobiecości

Bufa - został swego czasu 
wdrożony do produkcji. 
Bezy, zaprezentowane na 
wystawie w formie grupy 
zawieszonych nieregular-
nie lamp, mogą uzupełnić 
w słoneczne dni pejzaż 
nieba za oknem. 

W spokojne wieczory zaś 
z panoramą Cieszyna za 
oknem połączą się me-
taliczne bryły lamp Etch. 

Skonstruowane w oparciu 
o matematyczne wzory 
bryły z przetrawionej pre-
cyzyjnie blachy to jeden 
z tego typu eksperymen-
tów autora, brytyjskiego 
projektanta Toma Dixona. 
Misternie perforowane 
elementy lamp, zawie-
szonych pojedynczo lub 
w grupach, tworzą na 
ścianach tajemniczy teatr 
cieni.

Tube to jak spełnienie ma-
rzenia o żyrandolu rodem 
z pałacu. Tyle, że w tej 
wersji damy radę ją prze-
wieźć własnym samocho-
dem, zamontować nawet 
w niewielkim lokum bez 
pomocy sztabu siłaczy 
i korzystamy z energoosz-
czędnego źródła światła. 
A wszystko dzięki temu, 
że powietrze – najbardziej 
ekologiczny i niewinny 
materiał – został „złapa-
ny” w cienką membranę 
z tworzywa sztucznego.    

LAMP SHOWER
       Nendo, JP 
       Axor, DE
       Prodesigne

BUBBLE
       Steve Jones, GB 
       Innermost, GB
       Czerwona Maszyna

TRILLY
       Emilliana Martinelli, IT 
       Martinelli Luce, IT
       Luminosfera EARL

             llotllov, DE

COUPE SOLEIL
              HeetmanPatijn, NL PLUG LAMP

      Form Us With Love, SE 
      AteljéLyktan, SE

HARLEKIINI
               Anna Palomaa, FI 
Prototyp

MHY
       NorwaySays, NO 
       Muuto, DK
       Pufa Design

Falujący krajobraz

Karnawał światła

 

BEZA
      MOWO Studio, PL 
      Loftlight, PL

TUBE CHANDELIER
              Puff-Buff, PL

ETCH
             Tom Dixion, GB 
       Metaforma
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