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jAk U MAMy

francuska sieć hoteli Mama Shelter zrewolucjoni-
zowała już pojęcie „luksusowego apartamentu”. 
Ostatnio w świetnie urządzonych, przystępnych 
cenowo pokojach pojawiły się nowe opakowa-
nia hotelowych kosmetyków. Mama Skin to żel 
pod prysznic, szampon i odżywka w jednym, 
skomponowany wyłącznie z organicznych 
składników. Opakowanie o pojemności 100 ml 
zostało zaprojektowane w londyńskiej agencji 
projektowo-reklamowej GBH.

www.gregorybonnerhale.com

w DObRyM sMAkU

Domowe wypieki to nie tylko świet-
na zabawa z pysznym rezultatem, 
ale też ostatni krzyk mody  
– zwłaszcza gdy praca nad własny-
mi ciastkami i pieczywem zostanie 
przypieczętowana akcesoriami 
Designer Baking. Przy okazji pie-
czenia można ukończyć kurs stylu 
i zapamiętać uniwersalną zasadę: 
pepitka i jodełka są symbolami 
dobrego smaku.

www.studiolav.com

DwUDziEsTy (PiERwszy) wiEk

Pomysł na projekt lamp stołowych 
Novecento został zaczerpnięty ze 
stylu art déco. Włoski designer 
Davide G. aquini połączył dwudzie-
stowieczną estetykę z nowoczesną 
technologią oświetlenia lED. 
Marmurowe krążki spoczywają 
na trójkątnych ramach w kolorze 
mosiądzu lub ciemnej zieleni 
i olśniewają nawet bez włączania 
reflektorów.

www.ad-g.it

wsPOMNiENiA

Souvenir Of The last Century to kolekcja przedmiotów, 
które powstały w oparciu o wspomnienia z ubiegłego 
wieku. Materiały, na których upływ czasu odcisnął 
swoje piętno, w nowej odsłonie budzą jeszcze większy 
zachwyt. Drewniane części spalonego domu służą teraz 
za nogi stolika i ramę regału, a ławka i drabina zakon-
serwowane w żywicy epoksydowej będą podziwiane 
przez wiele przyszłych pokoleń.

www.nucleo.to

URbAN DEsigN wiLDA

07.09 to data wernisażu projektu „Rura, która łączy”, 
czyli drugiej części przedsięwzięcia społecznego Urban 
Design Wilda realizowanego przez fundację SPOT. 
Dzięki wysiłkowi mieszkańców rura ciepłownicza 
biegnąca nad ulicą i w parku stanie się estetycznym 
symbolem dzielnicowej pomysłowości i współpracy. 
Miejsce: park im. Jana Pawła II, na przecięciu ulic 
Krzyżowej i Dolna Wilda. Trzeci projekt UDW – „Piknik 
pod parasolem” – odbędzie się 28 września przed 
budynkiem wildeckiej samochodówki.

www.urbandesignwilda.pl

PRzEzROczysTA

Katarzyna Harasym – absolwentka wrocławskiej aka-
demii sztuk pięknych oraz fundació Centre del Vidre 
w Barcelonie – od dziesięciu lat pracuje ze szklaną ma-
terią. Kiedyś koncentrowała się na dużych instalacjach 
i rzeźbach, teraz tworzy biżuterię i formy użytkowe. 
Z tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują talerze 
z kolekcji „Naczynia sentymentalne”, wykonywane 
z szyb drzwiowych pamiętających PRl, a niektóre z nich 
nawet czasy przedwojenne.

www.przezroczysta.com
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Z okazji pierwszych urodzin 
marki COS w Polsce witryna butiku 
znajdującego się przy ul. Mysiej 
3 w Warszawie zostanie oddana 
do dyspozycji trzech wybitnych 
biur projektowych: Rygalik Studio, 
MOOMOO architects oraz chmara.
rosinke. Polskie prace nawiązujące 
do filozofii marki będzie można 
oglądać przez trzy tygodnie, po-
cząwszy od 19 września.

www.cosstores.com
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DObRA RObOTA

Drewniane biurko, parawan na kółkach i metalowe 
akcesoria z serii WORKNEST doskonale się uzupełniają. 
Zestaw zaprojektowany przez Wiktorię lenart nie tylko 
pomaga uporządkować drobne przedmioty na blacie 
i w jego okolicach, ale też ułatwia aranżację całego 
pomieszczenia. Białe dodatki lubią wędrować między 
poziomymi i pionowymi częściami – raz są przegroda-
mi, kiedy indziej służą za półki na dokumenty i magne-
tyczne tablice. Z kolei pojemniki na biurowe przybory 
najchętniej wcielają się w rolę osłonek na doniczki.

www.wiktorialenart.com

DOMOwE zOO

Clickazoo to kolekcja zabawek sygnowanych luksusową marką Hermès. 
Płaskie kawałki skóry, przy odrobinie dziecięcej fantazji, ożywają zaraz po 
złożeniu w trójwymiarowe obiekty. autorem projektu jest adrien Rovero, 
który prowadzi własne studio projektowe w Szwajcarii.

www.adrienrovero.com

(zA)PLOTkA

Jak wiadomo, największymi plotka-
rzami są mężczyźni. Teraz okazuje 
się, że faceci również potrafią być 
mistrzami plecionkarstwa. Dowód: 
brazylijski projektant Humberto Da-
mata wyplótł kolekcję mebli Cloud. 
Zamiast prostej techniki designer 
zastosował nieregularny splot, dzię-
ki czemu z pasiastej tkaniny udało 
się uzyskać trójwymiarowy efekt 
przypominający chmurę.

www.humbertodamata.com

POzAMiATANE

Małe gumki do ścierania znajdujące 
się na ołówkach zwykle nie są 
najlepszej jakości i szybko się 
zużywają. Inaczej jest w przypadku 
Pencil Broom – ta nie tylko wymiata 
wszelkie błędy, ale też dotychczaso-
we, nudne wyposażenie piórnika. 
Przedmioty używane na co dzień, 
oferowane w pomysłowych, dow-
cipnych wersjach, to specjalność 
izraelskiej firmy artori Design.

www.artoridesign.com

wARszTATy PROjEkTOwE

Dla studentów nauk przyrodniczych, inżynierii, pro-
jektowania i zarządzania, którzy chcieliby się nauczyć  
myślenia poza schematami, Centrum Nauki „Kopernik” 
przygotowało interdyscyplinarne warsztaty projektowe, 
na których będzie można wykorzystać technologię 
druku 3D. Pięć grup stworzy produkty korespondujące 
z hasłem „zdrowy człowiek w zdrowym mieście”. 
Zapisy trwają do 11 września, termin warsztatów to 
23–27 września.

www.uzdrowisko.kopernik.org.pl

FUTUwAwA

Do 15 września trwa głosowanie 
internautów w drugiej edycji 
konkursu fUTUWaWa na najlepszy 
projekt dla Warszawy przyszłości. 
Proponowane wizje dotyczą m.in. 
transportu, wielokulturowości, więzi 
sąsiedzkich, sportu, wody i zieleni, 
ośrodków kultury, urbanistyki, 
rewitalizacji, sztuki w przestrzeni 
publicznej oraz małej architektury. 
Zwycięzca otrzyma 3000 złotych, 
nagrodę przyzna też jury. Sponso-
rem nagród jest Ghelamco Poland.

www.futuwawa.pl

wARszTATy kiDs DEsigN sPAcE

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
w Centrum Rozwoju Zawodowego 
„Krzywy Komin” we Wrocławiu ruszają 
warsztaty Kids Design Space – Dzieci 
Projektują Przestrzeń. Przez trzy mie-
siące, w ramach cykli Poznawanie, 
Projektowanie i Interweniowanie, spe-
cjaliści będą uczyć dzieci w wieku od 7 
do 16 lat różnych sposobów odbierania 
przestrzeni oraz odpowiedzialności za 
jej kształtowanie.

www.krzywykomin.pl


